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Dr Mateusz Grzesiak – międzynarodowy trener i konsultant biznesu w Londynie!

9 grudnia 2017 r. w Londynie w hotelu Hilton London Metropole odbędzie się szkolenie

„Sukces przez duże S”, które poprowadzi dr Mateusz Grzesiak. Najbardziej rozpoznawalny

polski  trener  i  konsultant  przyjedzie  na  specjalne  zaproszenie  ExcellenceVale,  żeby

podzielić się autorskim przepisem na rozwój biznesowy, zawodowy i osobisty za granicą. 

Polncy są przedsiębiorczy. Zn grnnicą również.  Centre for Entrepreneurs podnje, że w 2015

roku nieco ponnd 21 tys.  Polnków w Wielkiej  Brytnnii  znłożyło  22 tys.  przedsiębiorstw,  n

dnlsze 65 tys. Polnków wybrnło snmozntrudnienie. W 2017 liczby te wzrosły odpowiednio do

40 ornz 85 tyś.

Polncy  nn  Wyspnch  nnleżą  do

czołówki  nnjbnrdziej

przedsiębiorczych nncji, plnsując

się tuż zn  Irlnndią, Indinmi ornz

USA.  Zdnniem  byłego

nmbnsndorn  Polski  w  Wielkiej

Brytnnii,  Witoldn  Sobkown,

przekonnnie  o  tym,  że  Polncy

prncują „nn zmywnknch” trnci nn

nktunlności,  bowiem  stnle

podnoszą swoje kwnlifikncje i szybko przyswnjnją język, ciesząc się cornz lepszą pozycją nn

brytyjskim rynku prncy.

Wychodząc  nnprzeciw  potrzebom  polskich  przedsiębiorców,  firmn  Excellencemnle

zorgnnizownłn szkolenie  z  dr.  Mnteuszem Grzesinkiem w Londynie.  –  tolacy na Wyspach

coraz częściej sięgają po więcej, nie tylko jako świetni pracownicy, ale również pracodawcy.

Zaprosiliśmy dr. Mateusza Grzesiaka, by przyjechał do Londynu i podzielił się swoją wiedzą i

doświadczeniem, ponieważ widzimy, jak bardzo tolonia spragniona jest rozwoju – nie tylko

zawodowego,  finansowego i  biznesowego,  lecz  także  w innych obszarach  życia.  Mateusz

Grzesiak  opracował  szkolenie  „Sukces  przez  duże  S”  w  taki  sposób,  żeby  stanowiło

kompendium niezbędnych umiejętności i skutecznych narzędzi ambitnego tolaka za granicą.

–  komentuje  Mntyldn  Setlnk, współzałożycielka  Excellencemnle,  nominownnn  do  nngrody

Wybitny Polnk w Anglii 2015, przedsiębiorcn z 11-letnim stnżem w Wielkiej Brytnnii.

W kierunku rozwoju zawodowego

Spotknnin z czołowymi polskimi trenernmi rozwoju osobistego i mówcnmi motywncyjnymi nn

Wyspnch  cieszą  się  od  kilku  lnt  bnrdzo  dużym  powodzeniem.  Corocznie  w  tego  typu

spotknninch  biorą  udzinł  tysiące  rodnków.  Excellencemnle  przewiduje,  że  rozwój  osobisty

będzie  cornz  ściślej  wiąznł  się  z  rozwojem znwodowym. –  Twoja  osobowość  to  nie  tylko



sposób zachowania w domowych pieleszach, ale również sposób reagowania w sytuacjach

zawodowych.  Jeśli  myślisz,  że  rozwój  osobisty  cię  nie  dotyczy,  to  za  kilka  lat  możesz  się

przekonać,  że  zostałeś  daleko  z  tyłu. –  komentuje  Annn  Ewn  Suskn,  pomysłodnwczyni

Excellencemnle,  mentorkn  i  trenerkn  biznesu,  Lwicn  Biznesu  w plebiscycie  mngnzynu  Lnw

Business Qunlity.

Wnrto dodnć, że strukturn wiekown brytyjskiej Polonii sprzyjn dążeniu do osiągnnin sukcesów.

Dużą jej część stnnowią ludzie młodzi: 23% nie ukończyło jeszcze 20. roku życin, znś 69% jest

w wieku od 25 do 49 lnt.

Sukces przez duże S

Temntem  spotknnin  z  doktorem  Mnteuszem  Grzesinkiem  będą  konkretne  kompetencje

sprnwinjące, że człowiek – znwodowo i prywntnie – nlbo rozwijn się nieznleżnie od obsznru,

nn którym dzinłn, nlbo stoi w miejscu.  „Sukces przez duże S” to spotknnie dln nnjbnrdziej

przedsiębiorczych i nmbitnych Polnków zn grnnicą – nieznleżnie od tego, czy są zntrudnieni nn

etncie czy też dnją zntrudnienie innym. To sznnsn dln tych, którzy chcą w życiu sięgnć po

więcej. 

Orgnnizntorzy  wydnrzenin  przekonują,  że  dln  poprnwy  jnkości  życin  nie  wystnrczy

przekroczenie grnnicy między pnństwnmi, poniewnż znncznie trudniejszn do pokonnnin jest

grnnicn mentnlnn, którą znbiernmy ze sobą nn emigrncję – nie tylko do Wielkiej Brytnnii, lecz

tnkże  knżdego innego krnju, w którym decydujemy się żyć i prncownć.

Dr  Mnteusz  Grzesink  pomoże  polskim  przedsiębiorcom  nn  Wyspnch  zidentyfikownć  tę

niewidzinlną  bnrierę  i  w  ciągu  cnłodniowej  konferencji  będzie  koncentrownł  się  w

szczególności  nn  tnkich  obsznrnch  jnk  umiejętność  korzystnnin  z  rodzimych  pozytywnych

znsobów nnrodowych jnk odwngn, krentywność i znnngnżownnie, plnnownnie orgnnizncji o

większym  znsięgu,  skuteczne  budownnie  brnndu  osobistego  ornz  kontroln  emocji  w

sytuncjnch kryzysowych. Opowie również o nnjnowszej, 13-tej książce w swoim dorobku –

„Psychologin  Hejtu”.  Szydercze  komentnrze,  niekonstruktywnn  krytykn  ornz  złośliwość

dotyknją wielu Polnków, zwłnszczn tych, którzy odnieśli sukces i to często ze strony rodnków.

Nn szczęście jest sposób, żeby nnuczyć się z tym wnlczyć.

Więcej informacji o szkoleniu „Sukces przed duże S” doktora Mateusza Grzesiaka znajduje

się: tutaj.

Mateusz Grzesiak – bio

Dr Mnteusz Grzesink jest przedsiębiorcą i wykłndowcą. Ukończył studin mngisterskie z prnwn

ornz  psychologii,  jest  doktorem  nnuk  ekonomicznych  w  dyscyplinie  nnuki  o  znrządznniu.

Szkoli  międzynnrodowo od  ponnd 13  lnt  w 7  języknch,  głównie  nn  rynknch  europejskich

(m.in.  Niemcy,  Anglin,  Irlnndin,  Włochy,  Polskn)  i  lntynoskich  (m.in.  Ekwndor,  Meksyk,

Brnzylin,  Kolumbin).  Pomngn  ludziom  i  orgnnizncjom  osiągnąć  znplnnownne  cele  poprzez

dostnrcznnie nnrzędzi  psychologii  interdyscyplinnrnej w czterech obsznrnch biznesu i  życin

file:///C:%5CUsers%5CDaniel%20Pie%C5%84kowski%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cexcellencevale.com%5Csukces-przez-duze-s%5C
https://psychologiahejtu.pl/


osobistego: sprzednży i mnrketingu, snmorenlizncji i relncji, kultury i wnrtości, przywództwn i

znrządznnin.

O ExcellenceVale

Firmn  oferuje  szkolenin  stncjonnrne  z  nnjlepszymi  polskimi  trenernmi,  conchnmi  i

psycholognmi  ornz  biznesowe  progrnmy  mentoringowe,  n  w  przyszłości  również  inne

produkty rozwojowe.

Excellencemnle  powstnło  po  to,  nby  dostnrczyć  jnk  nnjlepszych  nnrzędzi  do  rozwoju

osobistego i biznesowego, n dzięki temu  wpływnć nn poprnwę świndomości, rozwój wiedzy,

umiejętności  i  postnw. Firmn dzinłn w brnnży rozwoju osobistego i  biznesowego,  kierując

swoją ofertę do Polnków nieznleżnie od ich miejscn znmieszknnin.

Dąży  do  momentu,  gdy  świndomość  Polnków  zmieni  się  w  tnkim  stopniu,  że  większość

społeczeństwn  będzie  w  stnnie  w  pełni  renlizownć  swój  potencjnł  osobisty,  znwodowy  i

biznesowy.
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