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Trener/Coach/Doradca: Aneta Murakowska 

 
 

Określana przez uczestników człowiekiem renesansu, motywacyjnym mówcą, 

porywa charyzmą, energią, z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre 

strony. Każdy uczestnik wychodzi z ogromem inspiracji, motywacji oraz wiary  

w siebie i swój sukces. Słynie z ogromnej wiedzy, setek biznesowych i osobistych 

przykładów oraz imponującego doświadczenia. 

Sama z powodzeniem łączy w swej pracy dokonania artystycznej duszy  

z temperamentem kierowcy-rajdowca, reporterską przenikliwością i biznesowym 

talentem. Autorka książki „Doktryna odpowiedzialności. Zarządzanie dojrzałością 

w budowaniu i rozwoju marki” (publikacja w przygotowaniu). 

 

ponad 20-letni dorobek dydaktyczny 

ponad 10 000 godzin szkoleniowych 

ponad 5 000 przeszkolonych osób 

ponad 100 autorskich programów szkoleniowych 

ponad 10-letnie doświadczenie menedżerskie 

ponad 10 nagród i wyróżnień branżowych 

 

Właściciel CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia, trener biznesu, coach, absolwentka 

Instytutu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk w ramach studiów doktoranckich oraz MBA 

(Executive Doctoral Business Administration), dyplom ukończenia kursu RTZ (Racjonalnej Terapii 

Zachowań), manager zarządzania zasobami ludzkimi, dyplom SPMP – Project Manager,  

dyplom Instytutu Europeistyki w Warszawie – ukończyła kurs na członków rad nadzorczych spółek 

skarbu państwa i spółek handlowych, ekspert ds. promocji i kontaktów z mediami, dziennikarz, 

redaktor, wykładowca; należy do grona ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców 

Prywatnych. 

 

Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej  

oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, absolwentka dwóch szkół trenerów, właścicielka  

własnej szkoły trenerów CreativeSolution, pomysłodawczyni i organizatorka pierwszego w Polsce 

Klubu Networkingu „Poznań mój biznes”. 

 

W wolnych chwilach czyta po włosku, gotuje po indyjsku, dba o zdrowie po chińsku, odpoczywa 

kosmopolitycznie. 
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Kompleksowe wsparcie firm w zakresie zarządzania, rozwoju, doradztwa 

 

  
KLUCZOWE DZIAŁANIA 

WARSZTATY DEDYKOWANE DLA ZARZĄDU 

(Za)rządź skutecznie 

 metody określające indywidualny styl zarządzania, 

 nowoczesne koncepcje zarządzania – tajniki zarządzania 

sytuacyjnego, zarządzania przez cele, koncepcje oparte  

na kole Deminga, optymalizacji działań metodą Kaisen  

czy zarządzania jakością zgodnie z teorią TQM 

ORAZ AUTORSKA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 różnice pomiędzy przewodzeniem a zarządzaniem,  

czyli sprawowaniem funkcji lidera a managera, 

 podstawowe zasady, jakimi należy kierować się procesie 

coachingu i mentoringu dla zespołu. 

 
Deleguj, motywuj, egzekwuj  

 
 ABC wytyczania zadań, 

 5 kroków efektywnego delegowania, 

 wytyczanie celów i priorytetów, 

 czy to jeszcze lęk przed odpowiedzialnością  

czy już wyuczona bezradność? 

 podejmowanie decyzji na właściwych poziomach, 

 wskaźniki motywacji,  

 arkusze oceny poziomu satysfakcji z pracy 

 różnice między monitoringiem a kontrolą 

 egzekwowanie – co sprawia, że staje się łatwe?-  

 

Piękna czy bestia? Sekretna sztuka autoprezentacji 

 

 efektywne zarządzanie swoim wizerunkiem (strategie 

autoprezentacji), 

 wywieranie dobrego pierwszego wrażenia, 

 wzbudzanie zaufana wśród rozmówców, 

 panowanie nad emocjami w sytuacji ekspozycji społecznej. 

 

PONADTO: 

W poszukiwaniu zagubionego czasu 

Szkolenie z zakresu planowania i organizacji czasu pracy 

 

Podejmij, zaryzykuj – sprostaj. Rzecz o silnych decyzjach. 

Szkolenie z zakresu efektywnego podejmowania decyzji. 

Techniki kreatywne w pracy Managera. 

Istota twórczego myślenia. 

Techniki perswazji – przekonaj się sam! 

i  

 

WARSZTATY DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH 

Nieważne, co mówisz. Ważne, co słyszą. 

 określenie indywidualnego stylu komunikacji swojego  

i rozmówcy, 

  zdrowa semantyka vs wyrażenia obniżające autorytet, 

obniżające efektywność codziennych działań, 

 10 błędów, które popełnia każdy nieprzeszkolony zespół  

w komunikacji zespołowej,  

 sztuka pytania – kto ma kontrolę nad rozmową? 

  mowa ciała budująca autorytet. 

 

Komfort dla mnie, szacunek dla ciebie 

 

 asertywność to nie tylko sztuka mówienia NIE 

 – jak prosić, odmawiać, oczekiwać? 

 od manipulacji przed bierność do agresji  

– jak reagować na nieasertywne postawy? 

 taktyka na krytyka – jak radzić sobie z nieprzychylnym 

nastawieniem rozmówcy? 

 model FUO i komunikat JA – sposób na każdą trudną 

rozmowę, prośbę, informację zwrotną, komplement… 

 

Po nitce do kłębka – w labiryncie negocjacji 

 

 różnice w sposobie prowadzenia negocjacji grupowych  

oraz indywidualnych, typologii nabywców, metod 

analizowania niepowodzeń i sposobów zaradzenia  

im w przyszłości, 

 metoda BATNA, 

 budowanie ścieżki negocjacyjnej, 

 techniki obrony przed manipulacją, 

 skuteczność podczas fazy argumentacji, 

 wpływanie na podejmowanie decyzji przez klienta. 

 

PONADTO: 

 

Chcieć to móc – odkryj źródła wewnętrznej motywacji. 

Psychologia zysków – postawy klientów 

Klient – Twój główny pracodawca 

Sprzedaż oraz standardy obsługi klientów 

Tajemnice NLP 

i wiele innych obszarów tematycznych 
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Kompleksowe wsparcie firm w zakresie zarządzania, rozwoju, doradztwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szersza lista zagadnień szkoleniowych dostępna na www.creativemedia.com.pl 

Nasze warsztaty odznaczają się maksymalizacją czynników odpowiadających za uczenie się osób dorosłych. 

Czas spędzany na zajęciach zaaranżowany jest bardzo aktywnie,  

nie dajemy gotowych rozwiązań – pozwalamy uczestnikom je wypracować,  

dzięki czemu na własnej skórze doświadczają zagadnień, które chcemy przekazać. 

Przed rozpoczęciem szkolenia trener bada potrzeby uczestników i odnosi się do ich oczekiwań 

względem warsztatu. Zajęcia prowadzimy zważając przede wszystkim na dobro i przyrost wiedzy 

grupy szkolonej. Trener na bieżąco odpowiada na ich wymagania dostosowując warsztat 

 i dobór ćwiczeń do nurtującego problemu. Przykłady oraz case study odnosimy bezpośrednio 

 do charakterystyki codziennej pracy uczestników. 
 

Zyskują Państwo gwarancję warsztatu dopasowanego do indywidualnych potrzeb grupy. 

INNOWACYJNE PROPOZYCJE SZKOLENIOWE! 

TECHNIKI UMYSŁU XXI WIEKU 

Rozwiąż zagadkę stresu – wpłyń na swoje samopoczucie! 

DOWIEDZ SIĘ: 

Jak rozwinąć inteligencję emocjonalną? 

Jak stosować profilaktykę układu nerwowego? 

Jak wzmocnić odporność psychiczną na ekstremalny stres? 

Jak rozwinąć sprawność intelektualną i pamięć operacyjną  
w warunkach przewlekłego napięcia? 

 

SZKOLENIE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM 

REWOLUCYJNYCH METOD TRENINGOWYCH! 

techniki kształcenia służb specjalnych, pilotów myśliwców, 

astronautów oraz sportowców wyczynowych, 
 

sztukę uspokajania gadów własnym oddechem (dla chętnych) 
 

trening wywiadu izraelskiego 
 

trening warunkowania klasycznego – uspokojenie tętna  

w sytuacji napięcia w relacji 
 

trening wywoływania rzadkoskurczu zatokowego  

(tętno pon. 55/min) 
 

biofeedback  

(biologiczne sprzężenie zwrotne) 

Racjonalna Terapia Zachowań 

KTO SIĘ CZUBI TEN SIĘ (PO)LUBI 

Konfliktów nie da się uniknąć. 

Nad konfliktem można panować. 

…zaczniesz rozpoznawać typy konfliktów. 

…nauczysz się określać interesy stron  

i rozumieć ich punkty widzenia. 

…dowiesz się jak wykorzystywać zakotwiczenie i nawyki drugiej 
strony w celu wypracowania rozwiązania konfliktu. 

Zdobędziesz narzędzia diagnozowania konfliktów  
i budowania komplementarnych relacji  

między stronami konfliktu! 

GEN Innowacji 

Bądź jak Steve Jobs! 
Zostań mistrzem kreacji i rozwoju! 

Ucz się od najlepszych ludzi biznesu! 
 

Czym jest kojarzenie wg Walta Disney’a? 
Gdzie odbywa się skojarzeniowa rewolucja? 

Jak tworzyć przełomowe pytania? 
Co zrobić z własnymi ograniczeniami? 

Czy warto oswajać anomalie? 
 

Pokażemy metody eksperymentowania  
i rozwoju kreatywności  

w kierunku ewolucji czynników  
kształtujących możliwości Twoje i Twojej firmy! 



 
CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia Aneta Murakowska 
Poznań, ul. Naramowicka 33a/107, tel. 501 322 772, 504 870 500 
info@creativemedia.com.pl ::::::::::::::: www.creativemedia.com.pl 
 

 
 

 

 
Creat iveMedia wizerunek -doradztwo -szko lenia  Aneta  Murakowska  

 

S t r o n a  | 5 

 

Ponadto proponujemy: 

 

  Coaching i doradztwo 

Jak rozwiązać nurtujące problemy? 
Jak wytyczać cele? 

Skąd wziąć siłę i energię, niezbędne by osiągnąć cel? 
Jak korygować nieskuteczne zachowania? 

Prowadzimy coaching w zakresie: 

 Life coachingu – kładącego nacisk na relacje 

i życie osobiste, 

 Executive coachingu – pracy z kadrą 

zarządzającą przedsiębiorstw, 

 Coachingu menedżerskiego – nastawionego 

na rozwój kompetencji kierowniczych. 

Eventy i imprezy integracyjne 

 wybierzemy miejsce imprezy, zorganizujemy 
przestrzeń oraz zaopatrzymy ją w odpowiednią 
infrastrukturę, 

 załatwimy wszystkie formalności i sprawy 
techniczne związane z przyjazdem gwiazdy, zespołu 
muzycznego, gości specjalnych, 

 zorganizujemy profesjonalne imprezy muzyczne 
prowadzone przez doświadczonego DJa radiowego: 
zabawę taneczną, karaoke, grę „jaka to melodia”  
i inne imprezy, 

 zapewnimy rozrywkę w postaci integrujących gier  
i zabaw okolicznościowych oraz gier o charakterze 
sportowym i survivalowym; 
szczególnie polecamy potyczki zespołowe  
oparte zadaniach zręcznościowych lub rozwijające 
kreatywność, zabawy piłkarskie, walki sumo,  
ASG (Air Soft Gun), kulę sferyczną (zorbing),  
walki gladiatorów, strzelnice, byka rodeo,  
ścianę wspinaczkową i inne zabawy według 
Państwa upodobań, 

 zorganizujemy również każdą inną atrakcję,  
o jakiej Państwo marzą. 

Sprostamy każdemu 

wyzwaniu w zakresie 

zarządzania kadrą, 

wspierania i motywowania 

zespołu pracowniczego! 

Action Learning  

 w celu rozwiązywania konkretnych problemów, uczenia ich rozwiązywania, 

 w celu wprowadzania nowych, wspólnie wypracowanych strategii działania, 

 w celu wzbudzenia autorefleksji i korzystania z doświadczeń innych, 

 w celu wzmacniania skuteczności konkretnych działań. 

 

Audyt 

 potrzeb szkoleniowych 

 potrzeb motywacyjnych 

 obiegu informacji 

 sposobu zarządzania 

 … 

Konsulting oraz wsparcie procesu rekrutacji 
 

 profesjonalne zredagowanie oraz opracowanie graficzne ogłoszeń prasowych, 
dopilnowanie procesu publikacji, 

 selekcja nadesłanych aplikacji, 

 umówienie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzenie rozmów, 

 analiza i wybór najlepszych kandydatów, testy psychologiczne, Assessment Centre  
i Development Centre wraz z przygotowaniem ćwiczeń dobranych do Państwa potrzeb 
i profilu stanowisk, 

 prezentacja kandydatów, skompletowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych, 
wskazanie odpowiednich kandydatów wraz z uzasadnieniem. 

Pełne wsparcie w zakresie: 

 działań PR 

 działań HR 

 marketingu i promocji 

 społecznej odpowiedzialności 

biznesu 

 organizacji wydarzeń 

firmowych każdego rodzaju 

 wdrażania systemów oceny 

pracy i zarządzania 
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Galeria warsztatów oraz zabaw integracyjnych 
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ZALEŻY PAŃSTWU NA DOBREJ INWESTYCJI? 

 

Poszukują Państwo firmy,  

która posiada doświadczenie w prowadzeniu  

dużych projektów szkoleniowych?  

Realizowaliśmy między innymi: 

 

Ponad 100 h szkoleniowych dla Menedżerów  

Szkoła Menedżera grup sprzedażowych 

Ponad 500 h szkoleniowych dla konsultantów 

z zakresu komunikacji, autoprezentacji, sprzedaży 

 

 

Ponad 100 h szkoleniowych dla kadry 

zarządzającej oraz coachingi 

Ponad 700 h szkoleniowych dla pracowników 

różnych działów, m.in. komunikacja, asertywność, 

sprzedaż, automotywacja i budowanie zespołów 

 

 

Szkolenia dla liderów Lokalnych Grup Działania 

dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

oraz Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie  

(od 2011 – trwa nadal), do tej pory przeszkoliliśmy  

ponad 700 osób w wymiarze ponad 500 h 

szkoleniowych. 

 

 

Od roku 2005 współpracujemy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 

w zakresie realizacji warsztatów dla wielu grup odbiorców,  

do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy już ponad 700 h dydaktycznych.  

W roku 2007 wraz z FRDL przeprowadziliśmy projekt  

„Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby 

cywilnej" oraz „Szkolenia generalne i specjalistyczne – wyższy i średni 

szczebel zarządzania" dla 10 tysięcy uczestników.  

Projekt realizowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

w ramach którego Aneta Murakowska otrzymała  

tytuł Najlepszego Trenera w Polsce. 
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ZALEŻY PAŃSTWU NA DOBREJ INWESTYCJI? 

 

Poszukują Państwo firmy szkoleniowej,  

która tematykę szkoleń miękkich zna od podszewki? 

 

Firma CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia Aneta Murakowska powstała w roku 2005  

i od tamtego czasu specjalizuje się w szkoleniach, m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, 

zarządzania, rozwoju potencjału i kreatywności, negocjowania. Za prowadzone szkolenia otrzymała: 

 

tytuł Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 i 2012 w woj. wielkopolskim  

oraz wyróżnienie krajowe, w kategorii mikroprzedsiębiorstw, za innowacyjny projekt unijny  

– tytuł przyznawany przez Fundację Innowacji i Rozwoju  

pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki,  

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. 

 

wyróżnienie w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości 2011 (kategoria Mikroprzedsiębiorca), 

organizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

Starostę Poznańskiego oraz Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Średnia ankiet ze szkoleń na przestrzeni lat 2005-2013 

wynosi 4,95 na 5,00! 
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Gwarancja jakości  

 

Aneta Murakowska – CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia 

 

Finalistka konkursu Stella Virium 2013 w kategorii Biznes - nagroda dla „ludzi, których historia 

życia, osiągnięć,  stanowi dowód na wielowymiarowość, nieograniczoność potencjału i możliwości 

drzemiących w człowieku, ludzi łączących pozornie sprzeczne, odległe kompetencje; będących 

swoistym wzorem do naśladowania i inspiracją do poszukiwania nowych obszarów rozwoju 

każdego z nas”. (z uzasadnienia kapituły konkursu). 
 

Zdobywczyni tytułu Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 oraz 2012 w woj. wielkopolskim  

oraz wyróżnienie krajowe, w kategorii mikroprzedsiębiorstw, za innowacyjny projekt unijny – 

nagroda Fundacji Innowacji i Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz polskiego 

przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. 
 

Polska Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet – nominacja w ramach unijnej inicjatywy Komisji 

Europejskiej (2012). 
 

Laureatka konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości 2011 organizowanego przez Prezydenta  

M. Poznania, Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starostę Poznańskiego  

oraz Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Woj. Wielkopolskiego. Konkurs wspiera sektor średnich, 

małych i mikro przedsiębiorstw w aglomeracji poznańskiej. 
 

Zdobywca tytułu Lider Przedsiębiorczości 2010 Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Kapituła konkursu doceniła osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności  

i dostosowanie firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. 
 

Laureatka konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 w kategorii senior, za całokształt działalności. 

Jury konkursu było pod wrażeniem pomysłowości, pasji i zaangażowania oraz umiejętności Anety 

Murakowskiej, niezbędnych do zarządzania i przetrwania firmy na rynku. 
 

Najlepszy trener w Polsce – na podstawie wyników ewaluacji projektu Kancelarii Prezesa Rady 

Ministra „Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej"  

oraz „Szkolenia generalne i specjalistyczne – wyższy i średni szczebel zarządzania" dla 10 tysięcy 

uczestników (2007r.).  
 

Pomysłodawczyni Klubu Networkingu „Poznań mój biznes” – idea nagrodzona została  

na ogólnopolskim Kongresie Public Relations w Rzeszowie tytułem Mocni Wizerunkiem 2007,  

obok takich firm jak: Canal+, Bank BGŻ, BPH, Fundacja L. Kronenberga. 
 

Laureatka prestiżowego międzynarodowego konkursu Darboven Idee Grant 2006  

dla przedsiębiorczych kobiet (za projekt szkoleniowo – doradczy z obszaru Human Resources). 
 

Firma nagrodzona w konkursie Pomysł na biznes 2005 (za projekt audytu personalno-

organizacyjnego oraz szkoleń dla dziennikarzy gazet lokalnych i program współpracy samorządów  

z mediami). Kwalifikacja do II etapu konkursu na najlepszy biznes plan, organizowany przez 

Rzeczpospolitą. 



 
CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia Aneta Murakowska 
Poznań, ul. Naramowicka 33a/107, tel. 501 322 772, 504 870 500 
info@creativemedia.com.pl ::::::::::::::: www.creativemedia.com.pl 
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Niektórzy nasi Klienci 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

  

 

 

 


