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Zastosowanie sesji 
1. Dyskusje nt. strategicznych kierunków firmy, trudności do rozwiązania 

2. Sesje robocze zarządów firm, kierownictwa wyższego, średniego szczebla 

3. Sesje robocze zespołów projektowych, zespołów multidyscyplinarncyh, działów marketingu, 

promocji, sprzedaży rozwiązujących konkretne wyzwania firmowe i rynkowe 

Dotychczas rozwiązywane wyzwania 
Do tej prowadziliśmy zespoły, które wypracowały nowe rozwiązania dotyczące m.in: 

1. Rozszerzenia biznesu o nowe kierunki przy wykorzystaniu obecnych zasobów 

2. Nowych sposobów podnoszenia sprzedaży 

3. Nisz rynkowych oraz nowych segmentów klientów 

4. Wykorzystania zasobów w nowy sposób aby generowały  dodatkowe przychody 

5. Budowania przewagi konkurencyjnej 

6. Stworzenia lepszego modelu biznesowego  

7. Stworzenia unikalnej strategii wyróżnienia firmy na rynku 

8. Ograniczania kosztów i szukania oszczędności w firmie 

9. Rozwiązao i usprawnieo wewnątrz struktury firmy 

10. Nowych sposobów generowania przychodów poza sezonem 

11. Nowych linii produktów usług, które lepiej zaspokajających potrzeby klientów 

12. Nowych sposobów docierania do klientów 

13. Niestandardowej koncepcji na promocję produktów/usług 

 

Czas: 8-16 godzin szkoleniowych, Liczba uczestników: 4-6 w jednym zespole, maksymalnie dwa 

zespoły; Miejsce: zgodnie z uzgodnieniami 

Trener/Moderator 
 Tomasz Bąkowski potrafi dobrad i sprawid, aby metody kreatywne przyniosły efekt w firmie. 

Dzięki ponad 4 letniemu doświadczeniu w prowadzeniu treningów i sesji 

kreatywnych dla firm potrafi wybrad oraz dopasowad metody odpowiednie do 

specyfiki  firmy  jak i rodzaju wyzwao do pokonania przez co w nowy sposób 

zrealizowad postawiony cel. 

Absolwent m.in: Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

Podyplomowych Studiów Trener Biznesu na Wyższej Szkole Bankowej we 

Wrocławiu, Warsztatów z Inwentyki, Stanford Online Crash Course on Creativity 

oraz Europejskiej Akademii Przywództwa międzynarodowej organizacji JCI. 

Pracował m.in. w dziale marketingu Bosch Elektrowerkzeuge GmbH podczas praktyk w Stuttgarcie.. 

Odważny pasjonat rozwoju osobistego oraz poszukiwania twórczych rozwiązao. Pozytywnie 

nastawiony do życia miłośnik publicznego przemawiania, m.in mówca podczas TEDxWSB (link), 

siatkówki i sceny kabaretowej. 

W pracy trenera i konsultanta kieruje się mottem z cytatu Alberta Einsteina: We cannot solve our 

problems with the same thinking we used when we created them. 

http://www.youtube.com/watch?v=OVLTCPcKbhs
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Opinie klientów 
Metody dobrane przez Pana Tomasz Bąkowskiego zostały wysoko 
ocenione przez uczestników m.in. za ich efektywnośd i otwartośd na 
nowe pomysły. Sposób moderowania z kolei został uznany za bardzo 

przystępny, ułatwiający współpracę w zespole oraz znacznie przyczyniający się do wypracowania 
nowej finalnej koncepcji w tak krótkim czasie przez liczny zespół, angażując wszystkich w proces 
tworzenia – Zdzisław Gajek – dyrektor regionalny ds. korporacyjnych , www.ingbank.pl/korporacje  

Dzięki moderowanej sesji mieliśmy okazję odkryd i uświadomid sobie kluczowe 
zasoby naszej firmy dające nam przewagę, spojrzed na naszą działalnośd z innej 
perspektywy oraz  znaleźd szeroki wachlarz trafnych pomysłów na nowe ścieżki 
rozwoju. Udział w sesji, a przede wszystkim wygenerowane pomysły 

zainspirowały nas do podjęcia konkretnych kroków. - Alicja Misiak - właściciel 1A24 , www.1a24.pl   

 To było to czego potrzebowaliśmy. Przeprowadzony trening był bardzo 

inspirujący, pomógł nam spojrzed na znane problemy z zupełnie innej 

perspektywy i  dał nowe pomysły do pracy nad strategicznymi kierunkami 

firmy. Szczególnie ważne było rozwiązywanie realnych problemów przez pryzmat szerszego spojrzenia 

na potrzeby klientów. - Artur Gano - Dyrektor Marketingu, Sequoia Sp. z.o.o. www.sequoia.pl  

 Początkowo podchodziłem trochę sceptycznie do sesji kreatywnej, 
wszystko się jednak zmieniło gdy wziąłem w niej udział. Dzięki niej możesz 
spojrzed na problem w swojej firmie z zupełnie innej strony, której 
wcześniej w ogóle nie zauważałeś albo nie chciałeś zauważyd. Kluczowym 

jej elementem jest prowadzący. Tomek zaraża innych uczestników energią i wręcz bije od niego 
pomysłowością. - Paweł Koperdowski - założyciel EssentialApps, www.essentialapps.pl  

 

Więcej referencji i opinii na www. www.brainworx.pl/referencje  oraz www.brainworx.pl/polecaja-nas

http://www.ingbank.pl/korporacje
http://www.1a24.pl/
http://www.sequoia.pl/
http://essentialapps.pl/
http://www.brainworx.pl/referencje
www.brainworx.pl/polecaja-nas
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Oferta cenowa 

Sesja II dniowa 
Etap Szczegóły etapu Czas 

Rozmowa i ustalenie celów ze zleceniodawcą 1 h 

Dzieo I sesji I sesja - Obserwacja i zbieranie danych 2 h 

II sesja - Nowe punkty widzenia przez nowe pytania 2 h 

III sesja - Tworzenie rozwiązao 2 h 

Inkubacja Inspirujące zadanie dla uczestników pomiędzy sesjami, proces inkubacji 

Dzieo II sesji IV sesja - Stworzenie najlepszej koncepcji do wdrożenia 3 h 

V sesja - Plan realizacji wybranej koncepcji 3 h 

Zamknięcie i podsumowanie ze zleceniodawcą 1 h 

Konsultacje dla zespołu 2 h 

Wynik sesji II dniowej, które uzyskuje zleceniodawca: 
 Lista faktów i szczegółowych kluczowych informacji związanych z postawionymi zadaniami, 

dające nowe punkty widzenia 

 Spisane przez uczestników sesji zestawy wypracowanych pomysłów na rozwiązanie 

wybranego zadania/zadao 

 Koncepcję rozwiązania przygotowaną do wdrożenia, złożoną z najlepszych wybranych 

kryteriami  

 Plan realizacji nowego rozwiązania 

 2 godziny konsultacji moderatora dla zespołu 

 Zespół w firmie potrafiący powtórzyd proces kreatywny przy wykorzystaniu poznanych 

metod. Możliwośd dalszego rozwoju zespołu twórczego firmy 

 Materiały i instrukcje do samodzielnej realizacji procesu kreatywnego przez zespół 
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Sesja I dniowa 

Etap Szczegóły etapu Czas 

Rozmowa i ustalenie celów ze zleceniodawcą 1 h 

Dzieo I sesji I sesja - Obserwacja i zbieranie danych 2 h 

II sesja - Nowe punkty widzenia przez nowe pytania 1,5 h 

III sesja - Tworzenie rozwiązao oraz określenie kryteriów do późniejszej 

oceny i wyboru najlepszych do wdrożenia 

2,5 h 

Zamknięcie i podsumowanie ze zleceniodawcą 1 h 

Wynik sesji I dniowej, które uzyskuje zleceniodawca: 
 Lista faktów i szczegółowych kluczowych informacji związanych z postawionymi zadaniami, 

dające nowe punkty widzenia 

 Spisane przez uczestników sesji zestawy wypracowanych pomysłów na rozwiązanie 

wybranego zadania/zadao 

 Określone kryteria i dalsze instrukcje służące wyborowi najlepszych pomysłów i budowy 

koncepcji do wdrożenia 

 Zespół w firmie potrafiący powtórzyd proces kreatywny przy wykorzystaniu poznanych 

metod. Możliwośd dalszego rozwoju zespołu twórczego firmy 

 Materiały i instrukcje do samodzielnej realizacji procesu kreatywnego przez zespół 
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Kontakt 
Tel: 790 46 99 86 

Email: creative@brainworx.pl 

Adres Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości  ul. Kamienna 43/45, 52-345 Wrocław 

 


