
XII SPOTKANIE KOBIET BIZNESU 

organizatorzy partnerzy

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł brutto od osoby.
W skład ceny wchodzi: wykład, książka oraz poczęstunek.

Odpłatność wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty spotkania w treści przelewu, prosimy wpłacać na
konto bankowe: Inne wymiary Helena Książek, 80-288 Gdańsk, ul. Amundsena 3B/25 ING Bank Śląski S.A.,

nr. rachunku: 17 1050 1764 1000 0092 0207 6924. 

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu proszę wysyłać na adres
kobiety.biznesu@esoaudit.pl do 23 czerwca 2016 r. 

16:30-17:00 – rejestracja uczestników 
17:00-17:15 – sesja poznajmy się 
17:15-19:15 – wykład 
od 19:15 – ciąg dalszy przy lampce wina 

Z A P R O S Z E N I E

Temat wykładu:

Jak stać się najlepszą wersją samej siebie?

Harmonogram spotkania:

Rozwój bywa rozumiany górnolotnie i często nikt nie wie, co właściwie się pod nim kryje. Czas to zmienić. Warto 
wiedzieć, na poziomie praktycznym, jak prawidłowo stawiać cele, aby je osiągać skutecznie i z przekonaniem. Dobrze 
postawiony cel wyznacza kierunek działań, priorytetyzuje aktywności, wyzwala kreatywność i motywuje. Zapraszam 
na wykład, który ma na celu ukazanie praktycznych sposobów rozwijania swojego potencjału. W trakcie wykładu 
dowiesz się, co takiego należy robić, aby osiągać stawiane przed sobą cele i pokonywać pojawiające się trudności. 
Poznasz metody diagnozy swojego potencjału, talentów i wartości, dzięki którym będziesz mogła zwiększyć swoją 
samoświadomość: kim jestem? kim chcę się stawać? A ponadto dowiesz się, czy lepszą strategią jest uczenie się na 
własnych błędach czy na przykładach innych? Wspomnę także o tym, w jaki sposób rozwijamy się w związkach i co to 
znaczy dobry związek? 

Prowadząca:
Doktor Aneta Chybicka – psycholożka, certyfikowana trenerka, coach oraz dyrektor merytoryczna 
firmy szkoleniowo-doradczej Instytut Miasta. Od dwudziestu lat zajmuje się prowadzeniem 
projektów rozwojowych w obszarze biznesu, szkoliła między innymi przedstawicieli CIMIC NATO, 
największych firm energetycznych, banków i organizacji pozarządowych.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek: „Siła kobiet
w biznesie. Czego możesz się nauczyć od 10 kobiet sukcesu?”, „Skuteczny menedżer” oraz 
najnowszej książki „ROZWOJOWNIK” – inspirującego poradnika rozwoju osobistego i szczęścia. 
To, za co najbardziej lubi swoją pracę, to możliwość obserwowania ludzi w rozwoju. Uważa, że 
najlepsze czeka na człowieka poza jego sferą komfortu. Prywatnie zapalona podróżniczka
i badaczka postaw wobec płci w kontekście różnych kultur. Mama trzech synów: Łukasza, Jasia
i Andrzejka. Wolontariuszka. Miłośniczka zwierząt. Nurkuje, żegluje, medytuje. Buddystka.

27 czerwca 2016 r.
Olivia Sky Club w Olivia Business Centre

(budynek Olivia Tower, XII piętro, al. Grunwaldzka 472 A, Gdańsk) 

Partnerem Spotkania jest Instytut Miasta – www.instytutmiasta.pl.


