Nowa droga
Czujesz, że utknęłaś? Potrzebujesz zmiany i chcesz odnaleźć właściwą dla
CIEBIE ścieżkę, która przyniesie Ci satysfakcję i radość?

Ten program jest dla Ciebie, jeśli potrzebujesz zmiany w karierze i nie jesteś pewna, jak ta zmiana
powinna wyglądać, lub jak ją wcielić w życie.
Odkryjesz swój zawodowy potencjał i nowe możliwości rozwoju. Zdobędziesz większą jasność do czego zostałaś stworzona. Rozprawisz się z wątpliwościami i stworzysz roczny plan, który
pozwoli Ci zmieniać marzenia o innej karierze - w rzeczywistość.
A w wersji programu *VIP* otrzymasz również wsparcie we wdrożeniu planu działań na Twojej
NOWEJ DRODZE kariery.
W programie będziesz mogła przejść przez 4 etapy, które pozwolą Ci z większą jasnością
i pewnością podjąć decyzję o zmianie zawodowej - by Twoja kariera przynosiła Ci więcej radości i
rezultatów, jakich chcesz. W harmonii z resztą Twojego życia.

1)

ETAP: Poznaję - to czas na lepsze zrozumienie siebie, swojego potencjału, pasji, talentów. Co

jest dla Ciebie ważne, jakie są Twoje mocne strony i w którą stronę masz ochotę się rozwijać?
Na tym etapie możemy wykorzystać płatne i bezpłatne narzędzia, które służą do zwiększenia
świadomości tego, kim jesteś i kim możesz być.

2)

ETAP: Projektuję - tu określisz swoją zawodową misję oraz Nową Drogę (a może Nowe Drogi?)
- i przetestujesz różne scenariusze. Zrobisz to oparciu o to, co wiesz o sobie i o to, na co jest
zapotrzebowanie dookoła Ciebie - aby Twoja Nowa Droga była drogą satysfakcji
i aby zapewniła Ci finansowe bezpieczeństwo.

3)

ETAP: Uwalniam się - rozprawisz się z potencjalnymi przeszkodami na Twojej drodze. Z

jakiegoś powodu do tej pory nie podjęłaś jeszcze decyzji lub nie zaczęłaś działać - tu określisz
jasno, co blokuje Ci wejście na Nową Drogę i znajdziesz rozwiązania, by je ominąć, zlikwidować
lub zminimalizować ich wpływ.

4)

ETAP: Planuję i stawiam pierwsze kroki- stworzysz roczny plan sukcesu na Nowej Drodze,
określisz potrzebne Ci kompetencje i zapewnisz sobie system wsparcia, który będzie Ci
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pomagał w działaniu już po zakończeniu programu coachingowego. Zrobisz pierwsze, jakże
ważne, kroki na Nowej Drodze.

Co otrzymujesz w programie Nowa Droga:
●

1 bezpłatną, niezobowiązującą sesję konsultacyjną z informacją zwrotną od coacha, po
której podejmiesz decyzję, czy ten program jest dla Ciebie;

●
●
●

5 lub 8 sesji coachingowych (60 minut każda) z certyfikowanym coachem kariery (ACC
ICF) i menedżerem HR;

narzędzia wspierające proces Twojego rozwoju przed i po każdej sesji;
nielimitowane wsparcie mailowe coacha w trakcie trwania programu.

Pakiet Midi

Pakiet Maxi

pakiet z 5 sesjami coachingowymi, do

pakiet z 8 sesjami coachingowymi, do

możliwość poznania siebie, przeanalizowania
scenariuszy potencjalnych dróg i rozprawienia

pogłębiona możliwość poznania siebie,

wykorzystania przez 6 miesięcy

się z przeszkodami (średnio jedna sesja
coachingowa na każdy etap)
spotkania osobiste lub online - 1200 PLN

wykorzystania przez 10 miesięcy

przeanalizowania scenariuszy potencjalnych
dróg i rozprawienia się z przeszkodami (średnio

dwie sesje coachingowe na każdy etap)
spotkania osobiste lub online -1850 PLN

Sprawdź także ofertę specjalną *Pakiet VIP* na następnej stronie.

www.coaching4results.pl
Tel.: + 48 600 298 497

*Pakiet VIP*
To program specjalny, dedykowany osobom, które potrzebują zdobyć większą jasność
co do Nowej Drogi już po pierwszym spotkaniu oraz chcą otrzymać wsparcie
także na etapie działania i wprowadzania zmian.

1. Rozpoczynamy testem Talent Insights (DISC+motywatory) - jako opcja, który
wypełnisz online. Raport pokaże Twój preferowany styl zachowania z jego
mocnymi stronami i ograniczeniami w kontekście kariery oraz kluczowe dla
Ciebie motywatory.
2. Kolejny krok to 4-godzinne *spotkanie VIP*, na którym:

a. Omówimy i przeanalizujemy wyniki raportu Talent Insights w kontekście
możliwych Nowych Dróg dla Ciebie
b. Jasno określisz swoje talenty, pasje i to, co jest dla Ciebie najważniejsze
w karierze - co Cię przyciąga i co Cię frustruje w pracy
c. Zbudujesz wizję Nowej Drogi, uwzględniając to, co w Tobie najlepsze i co
możesz zaoferować innym
d. Przetestujesz możliwe wersje Twojej Nowej Drogi

3. Po *spotkaniu VIP* otrzymasz wszystkie elementy Pakietu Maxi - na
kolejnych spotkaniach przejdziesz przez etapy “Uwalniam się” i “Planuję i
stawiam pierwsze kroki”.
4. Następnie przejdziesz do etapu “Działam, uczę się, świętuję”, Tu zaczniesz
wcielać w życie stworzony wcześniej strategiczny plan. Nauczysz się
zarządzać swoją energią, stresem, motywacją - aby efektywnie dążyć do
ustalonego celu i finalnie - świętować pierwsze sukcesy.
5. Dodatkowo w trakcie trwania programu będziesz mogła wykorzystać
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pół-godzinne konsultacje telefoniczne, które służyć będą utrzymaniu Twojej
motywacji i znajdowaniu nowych sposobów na osiąganie rezultatów.

program VIP możesz wykorzystać w trakcie 12 miesięcy.
Inwestycja:

spotkania osobiste lub online: 2900 PLN (bez testu), 3200 PLN (z testem)
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