
KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA W BIZNESIE

Liczba godzin: 16h

Prowadzący: Monika JancewiczOpis: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności wykorzystania 
technik komunikacji perswazyjnej w relacji z klientami, zdobycie 

umiejętności motywowania klientów, rozpoznawania istniejących 
systemów postaw i wzorów zachowań odbiorców, a także większa 

skuteczność prezentowania swojej oferty.

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

▪ Budowanie relacji
▪ Komunikacja 

perswazyjna
▪ Świadomość typów 

osobowości
▪ Mowa ciała, 

komunikacja 
niewerbalna

▪ Budowanie relacji
▪ Komunikacja 

perswazyjna
▪ Techniki wywierania 

wpływu
▪ Asertywność w 

komunikacji 
perswazyjnej

▪ Perswazja, a manipulacja
▪ Style komunikowania się

▪ Brak wymagań 
wstępnych 



KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA W BIZNESIE

PROGRAM SZKOLENIA

➢ Moduł 1. Perswazja - Jak budować relacje biznesowe z wykorzystaniem komunikacji 
perswazyjnej? 

➢ Moduł 2. Techniki wywierania wpływu - Typologia klientów, argumentacja perswazyjna i 
język korzyści

➢ Moduł 3. Reprezentacje - Budowanie komunikacji perswazyjnej dla wzrokowca, 
słuchowca i kinestetyka

➢ Moduł 4. Asertywność - Czym jest postawa asertywna i jak ją budować?

➢ Moduł 5. Psychomanipulacja - Czym jest manipulacja – emocjami, dysonansem 
poznawczym, poczuciem kontroli?

➢ Moduł 6. Wstęp do negocjacji



KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA W BIZNESIE PROWADZĄCY

MONIKA JANCEWICZ

Monika Jancewicz - od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk
biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i
projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project
Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich. Od roku 2011 związana
jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako
certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Odpowiedzialna była za prowadzenie
licznych projektów usprawnieniowych oraz zarządzaniem działem związanym
z wdrażaniem Lean.
W 2014 roku objęła stanowisko Managera działu zarządzania projektami.
W ramach swoich obowiązków zarządzała
30- osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz
odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie. Podczas swoich
szkoleń łączy swoje doświadczenie zawodowe z rolą trenera, dzięki temu znacznie
lepiej pomaga słuchaczom zrozumieć ich wyzwania, dobiera efektywniejsze metody
pracy, potrafi szybciej dotrzeć do sedna problemu.


