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JESTEŚMY FIRMĄ DORADCZO-SZKOLENIOWĄ DZIAŁAJĄCĄ OD 2002 ROKU. NASZĄ OFERTĄ SĄ 

SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI, KTÓRE ORGANIZUJEMY W FORMIE OTWARTEJ ORAZ 

ZAMKNIĘTEJ. USPRAWNIAMY FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI I FIRM NASZYCH KLIENTÓW

- PROWADZĄC KONSULTACJE, AUDYTY, PROCESY REKRUTACYJNE ORAZ PROGRAMY DORADCZE. DZIAŁANIEM 

INSPIRUJEMY NASZYCH PARTNERÓW DO WPROWADZANIA ZMIAN, PONIEWAŻ TO WŁAŚNIE ONE UMOŻLIWIAJĄ 

ROZKWIT ORGANIZACJI.

MISJA I WARTOŚCI WITALNYCH
Misją firmy Witalni jest transformacja i adaptacja świata nauki do świata praktyki – firm, przedsiębiorstw, organizacji biznesowych. Uczymy 

profesjonalizmu w zakresie sprzedaży i zarządzania w oparciu o najwyższą wartość jaką jest człowiek. Rozwój naszych klientów i ich sukces 

stanowią dla nas najwyższą satysfakcję i cel naszego funkcjonowania.

JAKOŚĆ SZKOLEŃ WITALNYCH
Od początku istnienia Witalnych, kierujemy się zasadą, że tylko wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty i dlatego wypracowali-

śmy standard naszych szkoleń, które opierają się na poniższych założeniach:

Programy szkoleń oraz treści merytoryczne są starannie dobrane i opracowane w najbardziej przystępnej formie oraz poparte 

aktualnymi przykładami pochodzącymi z rynku. Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają ich 

podczas kursu, a także w okresie późniejszym, stanowią źródło wiedzy, do której można wrócić w dowolnej chwili.

Ograniczona grupa uczestników, gwarantuje 

najlepszy kontakt z trenerem i komfort 

prowadzenia szkolenia oraz optymalny model 

szkoleń dwudniowych, podzielonych na 8h bloki.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, które posiadają sale przeznaczone do prowadzenia warsztatów 

oraz spotkań biznesowych. Wyposażone we wszelkie udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia, m.in.: 

projektor, wygodne krzesła, okna z dostępem do światła słonecznego. W trakcie szkolenia dostęp do nieograniczonego serwisu

z napojami oraz poczęstunkiem, a także pełen obiad w trakcie przerwy.

WITALNI

Poufność Wsparcie

Profesjonalizm działań Satysfakcja klienta

Kontrakty przejrzyste od strony realizacyjnej

WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM
PRZESTRZEGAMY 5 KLUCZOWYCH 
ZASAD BIZNESOWYCH:

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający zakres 

tematyczny szkolenia, wystawiony przez firmę wpisaną do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych, z możliwością tłumaczenia 

na język angielski.



SZKOLENIA
Szkolenia to nasza kluczowa działalność. Wyraża naszą misję, jaką jest przekazywanie wiedzy i praktycznych narzędzi ,  które stoją 
za sukcesem personalnym, zawodowym oraz organizacyjnym naszych Klientów. W ofercie znajdą Państwo szkolenia otwarte  (open) 
oraz zamknięte  ( in company), które realizujemy wspólnie z Par tnerami.

Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam organizowanie szkoleń w każdym miesiącu i  na terenie całej Polski,  z tematów dotyczących 
zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta, umiejętności personalnych oraz usprawniania funkcjonowania firm.

Stawiamy na wysoką jakość szkoleń, dlatego organizujemy je w obiektach o sprawdzonym standardzie, z wykorzystaniem 
pomieszczeń dedykowanym spotkaniom biznesowo-edukacyjnym.

DORADZTWO BIZNESOWE
Oferujemy usługi wsparcia doradczego  oraz interim menedżmentu .  Nasz zespół tworzą specjaliści ,  którzy wiedzę i  umiejętności 
łączą z doświadczeniem rynkowym, rozwijanym od wielu lat. Decydując się na współpracę, mogą być Państwo pewni, że otrzymają 
wsparcie, które przełoży się na oczekiwane rezultaty i   poprawę efektywności podejmowanych przez Państwa działań. 

Na przestrzeni wielu lat udało nam się nawiązać współpracę z firmami o różnej strukturze i  specyfice działalności. Znamy ich 
zróżnicowane potrzeby i  problemy, jakie stoją na ich drodze do sukcesu. Wykorzystując wiedzę, intuicję biznesową oraz 
doświadzczenie rynkowe, możemu oferować usługi dopasowane do potrzeb i  charakteru Państwa firmy.  

COACHING
Dzisiejszy rynek jest wymagający i  bardzo konkurencyjny. Żeby móc na nim zaistnieć i  bez obaw funkcjonować, musimy stale 
podnosić swoje kwalifikacje. Tym z Państwa, którzy poszukują najlepszej i   dopasowanej metody wsparcia rozwoju umiejętności 
personalnych,  oferujemy spotkania z naszym zespołem certyfikowanych coachów ICF  (International Coach Federation). Korzystając 
z ich profesjonalnych porad  mogą Państwo l iczyć na pewne rezultaty i  wsparcie dostosowane do potrzeb .  Indywidualny kontakt 
pozwoli na szybsze i  skuteczne osiągnięcie zakładanych celów, które pozwolą Państwu rozwinąć swoje umiejętności i  czuć się pewnie 
na rynku pracy. 

REKRUTACJA
Rynek specjalistów jest dynamiczny, a przez to częste zmiany w zespole stają się nierzadką sytuacją. Pozyskiwanie nowych pracowników 
jest trudnym zadaniem - przedłużający się okres rekrutacyjny odpowiedniego kandydata może prowadzić do destabilizacji pracy. W takich 
sytuacjach warto skorzystać z zasobów zewnętrznych. W naszej ofercie mogą Państwo skorzystać z usługi rekrutacyjnej w ramach, 
której to my w Państwa imieniu możemy zorganizować proces rekrutacyjny , zaczynają od opracowania proflu stanowiskowego i 
ogłoszeń, przeprowadzenia rozmów z kandydatami oraz przygotowania raportu końcowego z oceną wszystkich kandydatów. Więcej 
szczegółów o ofercie rekrutacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www.witalni.pl w zakładce Rekrutacja.

USŁUGI DLA FIRM
Oferujemy również usługi dla firm, m.in.:  audyty komunikacyjne, opracowanie i  wdrożenie systemów motywacyjnych, analiza
i planowanie strategi dystrybucji.  Organizujemy eventy dla Klientów oraz gry szkoleniowe. Dla tych z Państwa, którzy poszukują 
rozwiązań dopasowanych w najwyższym stopniu do charakteru firmy, oferujemy usługi dedykowane - opracowane
i realizowane według Państwa potrzeb.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?



Szkolenia są największym obszarem naszej ofer ty. W katalogu posiadamy ponad 20 autorskich programów, 
które realizujemy w formie otwartej oraz dedykowanej dla organizacji.  Każde szkolenie realizujemy zgodnie 
z jakością szkoleń Witalnych ,  którą z każdym rokiem doskonalimy z Państwa pomocą, prowadząc badania 
jakości.

SZKOLENIA WITALNYCH

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE, 
ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE 

ZESPOŁEM, PRZYWÓDZTWO

W naszej ofercie przewidzieliśmy szkolenia z dopasowaniem do poziomu 
posiadanych kompetencji, potrzeb oraz doświadczenia. Oferujemy trening 
podstawowych umiejętności, które pomogą początkującym kandydatom na 
stanowiska kierownicze.  Osobom, które posiadają już kilkuletnie doświadczenie 
menedżerskie proponujemy program, w którym ugruntujemy dotychczasową wiedzę 
oraz skupimy się na doskonaleniu zdolności, które pozwolą zarządzać w lepszy, 
bardziej wydajny i świadomy sposób. Dla doświadczonych menedżerów 
przewidzieliśmy zaawansowany trening pozwalający podnieść własne kompetencje 
na najwyższy poziom, a także wyksztalcenie postawy lidera, który zainspiruje 
podwładnych do osiągania ponadprzeciętnych wyników. W naszej ofercie 
uwzględniliśmy również potrzeby związane z kompetencjami koniecznymi do 
realizowania konkretnych zadań, projektów lub wyspecjalizowanych obowiązków.

Początkujący Menedżer

Kompetencje Menedżerskie

Wywieranie wpływu i zarządzanie

Budowanie efektywnych zespołów

Inspirujacy leader

Projekt Menedżer

Rekrutacja i  selekcja

SZKOLENIA HANDLOWE, 
SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA 
OBSŁUGA KLIENTA, BUDOWA- 
NIE RELACJI Z KLIENTEM

Oferujemy szeroki wybór szkoleń handlowych, które dostarczają wymaganą wiedzę 

branżową, pomagają zrozumieć procesy, jakie rządzą szeroko pojętą sprzedażą,

a także promują profesjonalne i etyczne zachowania, które są standardem

w kontaktach handlowych. Nasze programy przeznaczone są zarówno dla osób, które 

potrzebują wsparcia w rozwoju kariery sprzedawcy, jak i doświadczonych handlowców 

i przedstawicieli, którzy chcą świadomie budować swoją przewagę rynkową.

Szkolenia handlowe dopasowaliśmy również do różnych branż. Oferujemy programy 

dla branż: sprzedaży bezpośredniej ,  B2B, B2C, a także dla konkretnych rynków, m.in. 

hotelarski,  sprzedaży telefonicznej,  oraz stolarki otworowej.

Mistrz sprzedaży

Wywieranie wpływu w sprzedaży

Sprzedawanie czy podawanie

Sprzedaż usług hotelowych

Sprzedaż przez telefon

Profejsonalny montaż, instalacja, serwis

SZKOLENIA DOTYCZĄCE
UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSO-

NALNYCH I OSOBISTYCH

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach rozwijających różnorodne zdolności osobiste 
oraz kompetencje komunikacyjne. Oferujemy programy pomagające, m.in.: efektywnie 
zarządzać czasem, organizować pracę oraz nadawać priorytety zadaniom; budować 
autorytet oraz przyjmować asertywną postawę; negocjować i umiejętnie bronić swoich 
decyzji oraz interesów; skutecznie diagnozować swoje umiejętności oraz postawy.

Programy szkoleń opracowaliśmy z przeznaczeniem dla  osób zatrudnionych w różnych 
branżach. W trakcie wykładów oraz treningów posługujemy się realnymi przykładami, 
które dopełniają się z doświadczeniami słuchaczy, co stanowi praktyczną zaletę naszych 
programów szkoleń.

Zarządzanie sobą w czasie

Trening aser tywności

W roli  głównej:  Negocjator

Konie uczą ludzi



witalni.pl/szkolenia
P E Ł N A  O F E RTA  S Z K O L E Ń

Treści
merytoryczne

Techniki, narzędzia
metody

Dyskusja
moderowana

Wykład
Gry

symulacyjne
Ćwiczenia,
case study

Realizacja
programu

Elastyczne
podejście

S Z K O L E N I A  Z  Z A K R E S U
M A R K E T I N G U

Oferujemy szkolenia marketingowe, które pozwalają zrozumieć rolę działań 

promocyjnych w małych i  średnich firmach, a także budować wizerunek 

poszczególnych osób lub konkretnych wydarzeń. Szkolenia przygotowują 

uczestników do diagnozowania potencjałów oraz efektów działań marketingowych, 

a także  planowania i  ich realizacji ,  przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów 

organizacji  lub outsourcingu w ramach długoterminowej współpracy.

Marketing w małej f irmie

Marketing wyborczy

W OFERCIE SZKOLEŃ POSIADAMY RÓWNIEŻ INNE PROGRAMY, KTÓRE 

SWOIM ZAKRESEM OBEJMUJĄ ZAGADNIENIA Z RÓŻNYCH KATEGORII. 

PEŁNĄ OFERTĘ  MOGĄ PAŃŚTWO ZOBACZYĆ POD ADRESEM:

DLA TYCH Z PAŃSTWA, KTÓRZY POSZUKUJĄ PRODUKTÓW SZKOLENIOWYCH DOPASOWANYCH DO 
POTRZEB ORGANIZACJI, OFERUJEMY WSZYSTKIE NASZE PROGRAMY W OFERCIE DEDYKOWANEJ
- PRZYGOTOWANEJ INDYWIDUALNIE WEDŁUG PAŃSTWA OCZEKIWAŃ.

DEDYKOWANE USŁUGI SZKOLENIOWE

TREŚĆ DOPASOWANA DO POTRZEB
Wybierając szkolenia dedykowane zyskują Państwo 

możliwość dostosowania treści merytorycznych

do Państrwa potrzeb. Dzięki temu możliwe jest łączenie 

tematów z różnych programów lub stworzenie 

indywidualnego zestawu tematycznego, który pozwoli 

wyćwiczyć konkretne kompetencje.

TRENING DOSTOSOWANY DO ZESPOŁU
Dedykowana oferta umożliwia wybór oczekiwanego 

charakteru treningu oraz metod szkoleniowych. Zależnie od 

planowanego efektu, a także liczby pracowników,  możemy 

elastycznie dobrać grupy, zaproponować sesje treningowe 

oraz rozłożyć je w czasie dla uzyskania najlepszych efektów.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
Każdy projekt szkoleniowy traktujemy indywidualnie, 

dlatego starannie dobieramy trenerów z naszego zespołu, 

uwzględniając charakter Państwa firmy oraz potrzeby. 

Realizując szkolenia nietypowe lub z rozszerzonym 

zakresem tematycznym, jesteśmy w stanie zaoferować 

Państwu projekty z dwoma lub więcej trenerami 

jednocześnie.

SZKOLENIE W OPTYMALNYM CZASIE
Dedykowane projekty umożliw iają Państwu realizację 

cyklów szkoleniowych w wybranym terminie w  Państwa 

siedzibie lub w innym, dowolnie wskazanym miejscu. 

To optymalne rozwiązanie, które pozwoli ogran iczyć 

ewentualne wyzwania organizacyjne i uzyskać najlepsze 

rezultaty. 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?



Miel iśmy przy jemność współpracować,  z  m. in . :

Branża sto lark i  otworowej  oraz  f i rmy powiązane

Branża HoReCa

NASZĄ NAJWIĘKSZĄ 
MOTYWACJĄ SĄ 
NASI KLIENCI 

Zawsze dostarczamy usługi o najwyższej jakości, które 
pozwalają klientom osiągać stawiane cele biznesowe. Przez 
ostatnie lata mieliśmy przyjemność współpracować z wieloma 
firmami i cieszymy się, ze dzisiaj możemy Państwu 
przedstawić część klientów, którzy nam zaufali:

a  także  w podz ia le  na  branże :



Branża logistyk i  oraz  produktów oferowanych branży:

F i rmy z  branży  produkcyjne j :

Branża pol igraf iczna:

Działając nieprzerwanie od 2002 roku mieliśmy okazję współpracować i szkolić 
pracowników z ponad 1000 firm. Jesteśmy obserwatorem ich dynamicznego rozwoju 
oraz kluczowych trendów, jakie będą kształtować rynek w niedalekiej przyszłości.
Te doświadczenia dają nam unikalne możliwości, które przekazujemy Państwu 

oferując wartościowe i aktualne zasoby wiedzy oraz kompetencji, dostosowanych
do charakteru Państwa firmy, zdiagnozowanych potrzeb i specyfiki branży, w jakiej działają.

Branża f inansowa:



Branża FMCG

Branża motoryzacy jna

Teraz

Branża wyposażenia  domu

oraz f i rmy pochodzące z  różnych branż

Dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz skorzystanie z oferty Witalnych. 

Powierzenie nam zadań związanych ze wsparciem rozwoju pracowników, doradztwa 

wewnątrzfirmowego, czy też pozyskania nowych członków zespopołu, to wyraz zaufania 

do jakości naszych usług oraz profesjonalizmu, którym kierujemy w swojej pracy.

Zespół trenerów Witalnych

Fi rmy z  r ynku developersk iego oraz  n ieruchomości :




