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Tajniki (zapomnianej) kultury biznesu 

� Zdob¹d� przyjació³ i sprzymierzeñców 
� Pchnij Twoj¹ karierê w nowym kierunku 
� Wykreuj siê na prawdziw¹ gwiazdê biznesu 

Wysoka jako�æ w biznesie na 601 sposobów

Jak Ciê widz¹, tak o Tobie plotkuj¹ w biurze. W zwariowanym tempie, w jakim dzi� toczy 
siê nasze ¿ycie, zaczynamy lekcewa¿yæ to, jak jeste�my postrzegani przez innych. 
Przestajemy przywi¹zywaæ wagê do tak drobnych rzeczy jak sposób powitania, 
prowadzenia rozmowy towarzyskiej, umiejêtno�æ s³uchania i nawi¹zywania nowych 
znajomo�ci. A przecie¿ drobiazgi maj¹ ogromne znaczenie. Czy¿ ca³e ¿ycie nie sk³ada siê 
w³a�nie ze szczegó³ów?

Wypracuj w sobie taki poziom kultury biznesu, dziêki któremu umocnisz swój 
wizerunek jako osoba godna zaufania, profesjonalna i potrafi¹ca poradziæ sobie nawet 
w podbramkowej sytuacji. Dowiedz siê, jak budowaæ doskona³e relacje zawodowe
i towarzyskie. Naucz siê rozwi¹zywaæ konflikty i przekazywaæ niekorzystne wiadomo�ci. 
Poznaj zasady postêpowania w miêdzynarodowych kontaktach biznesowych. Buduj 
swoj¹ karierê na solidnych podstawach!

Przyswój sobie cenne wskazówki dotycz¹ce: 

� profesjonalnego stroju oraz schludnego wygl¹du, 
� mowy cia³a oraz komunikacji werbalnej, 
� rozwijania umiejêtno�ci przywódczych, 
� organizowania udanych imprez biurowych, 
� zasad prowadzenia korespondencji biznesowej. 

Pamiêtaj � drobiazgi mog¹ odmieniæ Twoj¹ karierê!  
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