
 

WARSZTAT 
 

 
31 maja 2019 r. 

 

 

 

Robert Krool  
Mediator i Mentor. W swoim 30 letnim 

dorobku edukacyjnym i biznesowym: 

 prowadził przeszło 10 tys godzin sesji 

mentoringowych i mediacyjnych, 

 uczestniczył w decyzjach o wartości 

przekraczającej 5 mld złotych, 

 zrealizował przeszło 2 tys. 

indywidulnych analiz wyróżników 

ludzkich, 

 reżyserował ponad 50 projektów 

sukcesyjnych oraz 

restrukturyzacyjnych w kraju i 

zagranicą, 

 w jego seminariach i warsztatach 

wzięło udział ponad 600 tys. 

decydentów.  

Robert Krool był jednym z nielicznych 

biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie 

restrukturyzacji i oceny ryzyka 

biznesowego. Sklasyfikowany przez media 

na 7 miejscu w rankingu najbardziej 

wpływowych doradców biznesu w Polsce. 

Członek-założyciel i Prezes zarządu 

Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. 

Autor 8 książek.   

Współtwórca oraz wiodący animator 

kategorii scenicznej Mentoring Theater.  

Link do strony http://www.krool.org/ 
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Planujemy następujący przebieg 

spotkania:  

 

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i  

powitalna kawa 

09:00 – 10:30 Zajęcia  

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Zajęcia  

12:15 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Zajęcia 

14:30 - 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 - 16:30 Zajęcia   
 

      

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit mam zaszczyt zaprosić  Państwa na Warsztat: 

 

Sztuka mówienia na głos 
„Mówienie na głos, doskonali nasz głos wewnętrzny, od którego w trudnych 

chwilach – zależy wszystko ….” – 
                           Robert Krool  

 

Termin i miejsce: 

31 maja 2019 r. od godziny 09:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

Warsztat poprowadzi Robert Krool – Fundator, prezes zarządu Fundacji LifeSkills.  

 

 
 

Program Warsztatów: 

 Praktyka publicznego przemawiania, improwizacji, komunikacji scenicznej, 

debaty medialnej i mówienia na głos w budowaniu własnych stref wpływu; 

 Rozwój umiejętności radzenia sobie z napięciem, zaciskiem i stresem w 

połączeniu z uważnością na swoje ciało oraz głos w życiu codziennym 

 Nabycie umiejętności tworzenia spójnej struktury, tezy i argumentacja mowy 

oraz swobody w jej improwizacji w formach krótkich i średnich; 

 Ugruntowanie świadomości własnych argumentów i umiejętności publicznej 

obrony własnych interesów oraz kompetencji odcinania się od interesów 

cudzych.  

 

Sponsorem Warsztatów jest ESO Audit i dlatego mamy dla naszych Klientów i 

Partnerów specjalną cenę 690  zł od osoby (+23% VAT) przy zgłoszeniu udziału do 

17 maja 2019 r. i  790 zł od osoby (+23 VAT) od 18 maja 2019 r.  

Płatność za Warsztat należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 maja 2019 r, drogą poczty 

elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

Partnerzy: 

        

http://www.krool.org/
mailto:eso@esoaudit.pl

