
witalni.pl

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
czyli jak czuć się pewnie na scenie i sprawić, 

by publiczność chciała Cię słuchać?

TRENER: ANDRZEJ BERNARDYN



TRENING ASERTYWNOŚCI, czyli jak sprawić, by inni szanowali nas i naszą przestrzeń?

Jak czuć się pewnie na scenie i pokonać tremę?

Jak zainteresować publiczność swoim 
wystąpieniem, wykorzystując wyzwalacze uwagi?

Jak świadomie gestykulować i modulować głos,
by zwiększyć siłę swojego przekazu?

WYSTĄPIENI A PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA TO WSPANIAŁA OKAZJA, BY ZBUDOWAĆ 
WIZERUNEK EKSPERTA I W KRÓTKIM CZASIE 
ZAINTERESOWAĆ WIELU POTENCJALNYCH KLIENTÓW 
TWOIM PRODUKTEM CZY USŁUGĄ. JAK JEDNAK TEGO 
DOKONAĆ, GDY NA MYŚL O PRZEMÓWIENIU CZUJESZ 
UCISK W ŻOŁĄDKU? LUB GDY WIESZ, ŻE JESTEŚ 
EKSPERTEM I CO MASZ POWIEDZIEĆ, ALE NIE WIESZ, 
JAK TO ZROBIĆ INTERESUJĄCO? JAK MÓWIĆ, BY 
PUBLICZNOŚĆ NIE TYLKO SŁUCHAŁA, ALE TAKŻE 
CHCIAŁA SIĘ ZAANGAŻOWAĆ W TWOJE WYSTĄPIENIE 
I ZADAWAĆ CI PYTANIA?

Choć wystąpienia publiczne są sztuką, coraz więcej badań 
z zakresu psychologii i neuronauki, daje oparte na faktach rozwią-
zania wielu dylematów. Istnieją sprawdzone techniki, dzięki 
którym możesz znacznie mniej stresować się przed wystąpie-
niem. Gdy skorzystasz z wyzwalaczy uwagi, publiczność z więk-
szym zainteresowaniem będzie słuchała Twojego przekazu. Na 
wszystko istnieje sposób – na rozpoczęcie przemówienia i jego 
zakończenie. Na świadomą mowę ciała i modulowanie głosem. 
Nawet na wywołanie śmiechu lub innych emocji. Na szkoleniu nie 
tylko poznasz te sposoby, ale także nauczysz się w praktyce je 
stosować.
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:

ZAMIEŃ STRES W SWOJEGO SPRZYMIERZEŃCA, CZYLI JAK ZMNIEJSZYĆ TREMĘ ZWIĄZANĄ Z WYSTĄPIENIAMI I WYKORZYSTAĆ 
POBUDZENIE ORGANIZMU DO DOBREGO PRZYGOTOWANIA SIĘ.
Stres związany z wystąpieniem jest czymś naturalnym. Czasem jednak działa zbyt mocno, wręcz paraliżująco. Podczas tego modułu 
poznasz potwierdzone naukowo sposoby (m.in. badania Amy Cuddy i Kelly McGonigal) na to, by zmniejszyć stres do rozsądnych rozmia-
rów. Popracujemy nad przekonaniami, mową ciała, a nawet sposobem organizacji notatek. To wszystko po to, byś czuł się na scenie 
pewniej, a stres zamienił w swojego sojusznika, który mobilizuje Cię do pracy.

FILARY WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, CZYLI KONTAKT WZROKOWY, MOWA CIAŁA, GŁOS.
Możesz być światowej klasy ekspertem, jeśli jednak Twoja mowa ciała nie demonstruje zainteresowania publicznością, życzliwości
i pewności siebie – istnieje bardzo mała szansa, że ktokolwiek będzie chciał Ciebie słuchać. Bez względu na to, jak mądrze i skuteczne 
rzeczy masz do przekazania. Podczas tego modułu pokażemy krok po kroku, jak z rozmysłem posługiwać się mową ciała, by przykuć 
uwagę, utrzymać zainteresowanie i wzmocnić Twój przekaz. Wykonamy ćwiczenia „izolowane”, w których skupimy na każdym z elemen-
tów składowych. Gdy opanujesz jedną rzecz – będziemy dokładać kolejne. Damy też przestrzeń, byś wykorzystał zdobyte umiejętności na 
scenie, podczas wygłaszania wystąpienia.

WYZWALACZE UWAGI, CZYLI ANGAŻUJĄCE SPOSOBY NA PRZEKAZYWANIE WIEDZY. 
Co dzieje się w umysłach Twoich słuchaczy? Kiedy słuchają Cię bardziej, a kiedy mniej? Z czego to wynika? W tym module wykorzystamy 
badania z zakresu neurobiologii i kognitywistyki, byś zobaczył jak sposób organizacji informacji wpływa na ich odbiór przez słuchaczy. 
Pokażemy praktyczne rozwiązania, które łatwo będziesz mógł zastosować u siebie. Damy Ci też możliwość stworzenia własnych wyzwa-
laczy uwagi i przetestowania ich na scenie.

MISTRZOWSKIE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE, CZYLI JAK ZACZĄĆ I SKOŃCZYĆ, BY ZOSTAĆ ZAPAMIĘTANYM.
Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości pokazują, że publiczność szczególnie dobrze zapamiętuje to, co było na początku i końcu wystąpie-
nia. Pokażemy Ci 5 praktycznych sposobów na mistrzowskie rozpoczęcie, stosowane przez najlepszych światowych mówców. Zaprezen-
tujemy też sprawdzone sposoby na świetne zakończenie prezentacji, by wywołać zamierzony efekt. W tym module wypracujesz,
co najmniej 1 sposób mistrzowskiego rozpoczęcia i zakończenia, które będziesz mógł użyć przy najbliższej prezentacji.

ZAPROSZENIE DO DIALOGU, CZYLI JAKZ ANGAŻOWAĆ PUBLICZNOŚĆ W WYSTĄPIENIE I SKŁONIĆ JĄ DO INTERAKCJI.
Wystąpienie często kojarzy się z teatrem, w którym aktor recytuje tekst. Tymczasem skuteczne prezentacje dużo bardziej przypominają 
dialog. Mówca zadaje pytania, przeprowadza sondy,  ćwiczenia, zaprasza do wspólnego rysowania na flipcharcie. To sprawia, że prezenta-
cja jest interaktywna i angażująca. Podczas tego modułu poznasz sprawdzone sposoby na to, by zamienić prelekcje we wciągającą dysku-
sję.

POSZUKUJĄC INDYWIDUALNEGO STYLU, CZYLI JAK NA SCENIE POZOSTAĆ AUTENTYCZNYM.
Nie ma jednego, najlepszego sposobu występowania. Ten sam mówca jednych może urzekać, a innych drażnić. Ważne jest, byś znalazł 
dobre wzorce, które są Ci bliskie pod względem temperamentu, gestykulacji i interakcji z publicznością. Podczas tego modułu przyjrzysz 
się różnym rodzajom mówców. Odwołamy się też do Twoich wcześniejszych wystąpień, by określić Twoje zasoby i mocne strony jako 
mówcy. Wspólnie wypracujemy Twój indywidualny styl.

ZAGADNIENIA
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

MENADŻEROWIE 
WYŻSZEGO 

I ŚREDNIEGO SZCZEBLA, 
WYSTĘPUJĄCY PRZED SWOIM 

ZESPOŁEM 

TRENERZY

PRZEDSIĘBIORCY

OSOBY 
REPREZENTUJĄCE FIRMĘ 

W  KONTAKTACH 
ZEWNĘTRZNYCH

 (z klientami, z mediami)

WSZYSTKIE OSOBY,
KTÓRE CHCĄ BEZSTRESOWO I 

PEWNIE WYSTĘPOWAĆ NA 
SCENIE
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98,21%

ponad
15 000

wydanych
certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

 uczestników szkoleń w 
Polsce to menedżerowie. 

Postaw na rozwój i uzyskaj 
przewagę. 

(według badań nf.pl)

63%

METODY SZKOLENIA

ZROZUMIESZ DZIAŁANIE STRESU 

I  UKIERUNKUJESZ PŁYNĄCĄ

Z NIEGO ENERGIĘ.

PRZYGOTUJESZ SWÓJ MISTRZOWSKI 

SPOSÓB ROZPOCZĘCIA

I ZAKOŃCZENIA

GŁÓWNE KORZYŚCI

NAUCZYSZ SIĘ ANGAŻOWAĆ 

PUBLICZNOŚĆ DO UDZIAŁU

W  ROZMOWIE

WYPRACUJESZ WŁASNY STYL 

PRZEMAWIANIA, W OPARCIU O SWOJE 

ZASOBY I NAJLEPSZE ŚWIATOWE WZORCE

DOWIESZ SIĘ JAK WZMACNIAĆ 

PRZEKAZ KOMUNIKACJĄ 

NIEWERBALNĄ

NAUCZYSZ SIĘ PRZEKAZYWAĆ 

NFORMACJĘ W OPRACIU

O WYZWALACZE UWAGI

W obliczu obiektywu
Praca z kamerą umożliwia Nam spojrzenie na siebie z zupełnie innej perspektywy. To okazja do przełamania swoich oporów przed 
publicznymi wystąpieniami, a także do wyelimowania popełnianych błędów w kontrolowanej sytuacji.

Dyskusja moderowana
Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Interaktywny wykład
Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć – angażu-
ją uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.
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„Dopóki nie 
będziesz 

wiedział JAK, 
nie ma większego 

znaczenia 
O CZYM 
mówisz”

„

”-

-

udział w szkoleniu kompetencji handlowych oraz 

budowania relacji z Klientem 

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1660,00 PLN nettoInwestycja:

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy
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ok. 500 h
szkolenia z kreatywności

ok. 400 h
szkolenia z zarządzania

czasem i nawyków

ok. 400 h
szkolenia 

z wystąpień publicznych

ok. 300 h
 szkolenia z komunikacji

ok. 300 h
szkolenia z efektywnych metod 

nauki (w tym dla trenerów)

ok. 500 h
prowadzenie coachingów

ok. 100 h
prowadzenie zajęć na studiach 

podyplomowych

DOŚWIADCZENIE
ANDRZEJA

(łącznie przeprowadził  
ponad 2500h zajęć)

ANDRZEJ BERNARDYN

Trener biznesu, Coach, Ekspert kształtowania nawyków 

Specjalizuje  się  w treningach  twórczego  myślenia  oraz kreatywnego  rozwiązywania  problemów.  Prowadzi  szkolenia z zakresu efektyw-
ności osobistej oraz zespołowej, a także świadomego kształtowania nawyków. Realizuje także tematy z zakresu skutecznego komuniko-
wania się oraz wystąpień publicznych. 

Od 2006 roku związany jest z branżą szkoleniową – jako trener oraz twórca autorskich narzędzi edukacyjnych. Przeprowadził ponad 2100 
godzin szkoleń dla ponad 2000 uczestników. Pracował m.in. dla IBM, Volvo, Capgemini, Opera Software, Delaval. 

Andrzej rozwija start-upy produkujące gry oraz narzędzia szkoleniowe: Krainę Nawyków oraz Księgę Suflera. Jest autorem Systemu 
Skuteczności Osobistej – elektronicznego planera zadań wykorzystującego najlepsze założenia uznanych systemów zarządzania pracą – 
Getting Things Done oraz Do it Tomorrow Marka Fostera. Aktywnie działa w Toastmasters International, jako Prezes regionalny oraz w 
programie Odyseja Umysłu, jako Trener drużyn oraz trenerów. 

Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie ukończył Filologię Polską oraz Psychologię. W 2012 roku brał udział w cyklu 
szkoleń „Trener partnerem Biznesowym” House of Skills. W 2016 roku zdobył tytuł Certyfikowanego Trenera Biznesu Szkoły Trenerów 
Biznesu Akademii SET.

Jak prowadzę szkolenia?

Praktycznie - sam korzystam z każdego narzędzia, techniki czy strategii, których 
uczę. Dzięki temu mam do nich przekonanie, wiem co i kiedy działa. Każde ćwiczenie 
robimy z konkretnego  powodu,  by osiągnąć ustalony cel. 

W oparciu o fakty - oprócz własnego doświadczenia, swoją wiedzę czerpię z najlep-
szych praktyk biznesu. Korzystam z osiągnięć i odkryć czołowych firm w swoich 
branżach. Demaskuję też mity i błędne założenia, odwołując się do konkretnych 
badań naukowych. 

Interaktywnie - na szkoleniach korzystamy z gadżetów, gier planszowych, aplikacji 
mobilnych. Uczymy się przez doświadczenie. Na własnej skórze poznajemy, jak coś 
działa. Dzięki temu jest wesoło, ciekawie i uczestnicy więcej zapamiętują. 

Dotychczasowa współpraca: 
Volswagen, Lotos, Capgemini, Qubus Hotel, DeLaval, IBM, Kaczmarski Group, KRD, Opera Software, The 
Bayan Solution, Aviva, Eurobank, Bank Zachodni, Credit Agricole, Mennica Polska, Herbapol, British Centre, 
Etno Cafe, Funmedia, Kwatera Główna 

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

Zapraszam na moją zakładkę: 
www.witalni.pl/andrzej-bernardyn 

www.andrzejbernardyn.pl 
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HARMONOGRAM

DZIEŃ I
0930 - 1700

DZIEŃ II
0930 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin

i wypełnij wniosek. Mozesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji 

nie uwzględnia ewentualnego 

noclegu - na Państwa życzenie, 

możemy dokonać rezerwacji. 
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TERMINARZ SZKOLEŃ

X
lat

TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia

W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt 
telefoniczny.

GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

Znajdź szkolenie blisko Twojej miejscowości
Aktualne terminy szkolenia znajdziesz na naszej stronie

SPRAWDŹ TERMINARZ

https://witalni.pl/terminarz/?nazwa=wystapienia-publiczne


i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Wystąpienia publiczne

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
A. Ostrowskiego 7 lok. 311 (zgodnie 
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 7 
lok. 311 w zakresie prowadzonej przez nią działalności 
gospo- darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo 
dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania 
zaprzestania ich przetwarzania.
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2
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1

2
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1660,00 PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Wystąpienia publiczne
Wartość inwestycji 1660,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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