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Jak zamienić nudne, regularne 

spotkanie zespołu w inspirujące 

wydarzenie? 
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Jak zamienić nudne, regularne spotkanie zespołu w inspirujące 

wydarzenie? 

GŁÓWNY CEL SPOTKANIA 

• Wzbudzić nadzieję 

AGENDA 

• Informacje ogólne (komunikacja do wszystkich pracowników, intranet) 

• Omówienie postępów (2-5 min dla każdego pracownika) 

• Problemy (nigdy nie oskarżaj i nie wzbudzaj poczucia winy) 

• Motywowanie 

 

Poziom 1: Krótka pogadanka (sens pracy, kim jest klient i w czym mu pomagacie?) 

 

Poziom 2: Zainspiruj kimś  

 m.in. Al. Pacino, Steve Jobs, Mel Gibson 

 m.in. Peter Dinklage z Gry o Tron, Steven Spielberg i J.K. Rowling 

 Simon Sinek - Millennials Speech 

 Mell Robins - O motywacji 

Poziom 3: Zaproś gościa  

Poziom 4: Ucz! 

Nr 1: Triki w Excelu link tutaj 

Nr 2: Sztuka negocjacji 

 książka: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji  

 książka: Negocjacyjne ZOO. Strategie i techniki negocjacji w pigułce 

Nr 3: O tym jak poprawić swoją efektywność 

 książka: Getting Things Done. Czyli sztuka bezstresowej efektywności 

 bestseller, książka: 4-godzinny tydzień pracy 

Nr 4: O sztuce wywierania wpływu na innych 

 bestseller wszech czasów, książka: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzie 

www.businesslifemanual.pl
https://www.facebook.com/businesslifemanual
https://www.facebook.com/businesslifemanual
https://blog.hubspot.com/marketing/best-motivational-speeches
https://www.youtube.com/watch?v=T9PXj4Rj94Q
https://www.youtube.com/watch?v=2SPfF0JbFb8
https://www.youtube.com/watch?v=2Lz0VOltZKA
https://www.lifehack.org/articles/technology/20-excel-spreadsheet-secrets-youll-never-know-you-dont-read-this.html
https://www.ceneo.pl/23942774#crid=151753&pid=15508
https://www.ceneo.pl/55106906#crid=151754&pid=15508
https://www.ceneo.pl/40841423#crid=151755&pid=15508
https://www.ceneo.pl/14181239#crid=151759&pid=15508
https://www.ceneo.pl/23542983#crid=151756&pid=15508
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Nr 5: O tym, jak lepiej organizować się w pracy 

 książka: Nie tłumacz się, działaj! Odkryj moc samodyscypliny 

Nr 6: O tym jak poprawić komunikację z ludźmi  

 bestseller wydawnictwa MT Biznes, książka: Wszyscy się komunikują. Niewielu 
potrafi się porozumieć 

Nr 7: O tym, co potrafisz najlepiej 

• Plany (podsumowanie, krótkie docenienie zespołu) 

 

RADY I DOBRE PRAKTYKI 

#1 Polub te spotkania 

#2 Nie deleguj agendy 

#3 Wyślij maila dzień przed 

#4 Ustal stały dzień spotkań 

#5 Rozplanuj czas 

#6 Opuść mury twierdzy 

#7 Zmieniaj miejsca 

#8 Notuj 

#9 Planuj 4 spotkania do przodu 

#10 Ustal etykietę 

#11 Zasada 100/150 

#12 Koryguj 
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