
Oferta szkoleniowa dla firm



Skuteczna pamięć
• Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć imię nowopoznanej osoby?

• Czy z obawy przed zapomnieniem nie zmieniasz haseł i kodów PIN
przez co niedostatecznie chronisz swoje informacje?

• Ile języków obcych znasz?

• Jak wiele szczegółów związanych z Twoim klientem jesteś w stanie
powiedzieć z pamięci?

• Czy zawsze pamiętasz o ważnych
rocznicach, terminach i adresach spotkań?

• Jak długo uczysz się niezbędnych
informacji o produktach, które
sprzedajesz?



Czarno na białym
• Jak wyglądają Twoje notatki ze spotkań?

• Ile jesteś w stanie przypomnieć sobie z tego co zapisałeś przed
chwilą w notesie?

• Czy  wiesz,  że  typowa  notatka, 
pozbawiona  kolorów, obrazów 
i    zapisana    linijka    w    linijkę 
to najgorsza  z  możliwych  form 
notowania dla Twojego mózgu? 



Projekt rozwój
Jeżeli   chcesz   to   zmienić,   przyjdź,  posłuchaj 
i wdróż w swoje codzienne życie proste metody 
przekazywane przez  mistrzów pamięci.
Zacznij  korzystać z  siły swojej  pamięci
i notuj tak jak nigdy wcześniej!

Zobacz,   jak   proste   zmiany 
zrewolucjonizują twój biznes
oraz życie prywatne!



Pamięć w biznesie 
plan szkolenia 

 pokaz pamięci
 zapamiętywanie imion - koniec z bezosobowymi 

rozmowami z klientem!
 zapamiętywanie numerów: telefony, PIN, daty
 zapamiętywanie adresów
 zapamiętywanie słówek języków obcych
 zapamiętywanie haseł
 wyzwalacze pamięciowe - czyli jak nie zapominać o 

codziennych sprawach



Notowanie w biznesie 
plan szkolenia 

 kolorowy długopis w ręku milionera - czyli o roli kolorów w 
notatkach

 wizualizacja myśli - czyli jak obrazki pomagają w notowaniu
 metoda map myśli 

 porządkowanie informacji
 zarządzanie pomysłami
 wyznaczanie celów

 metoda Cornella - notatka nie musi być nudna i długa
 jak oraz dlaczego używać słów kluczy?
 nowy wymiar burzy mózgów metodą map myśli



Zajęcia neurobiku to tak zwana: siłownia mózgu. Nie
polegają one na nauce mnemotechnik, tylko
na treningu pamięci i mózgu, tak by szybciej kojarzyć,
więcej pamiętać i zadbać o kondycję swojego umysłu
chroniąc się przed pamięciowymi problemami.
.

Neurobik

Zajęcia polegają na wykonywaniu
specjalnie opracowanych
ćwiczeń aktywizujących różne
obszary mózgu tak by mózg był po
prostu fit. Poza tego typu
ćwiczeniami trenujemy naszą pamięć
słuchową, wzrokową oraz
przestrzenną



Prowadzący
Szkolenie poprowadzą pasjonaci rozwoju umysłowego, polscy
mistrzowie pamięci, pierwsi w historii reprezentanci Polski
na Mistrzostwach Świata Pamięci, finaliści The Brain. Genialny Umysł,
autorzy książki „Techniki Zapamiętywania”, bracia Bartłomiej i Tobiasz
Boral. W swojej pracy wzorują się m.in. na twórcy metody map myśli
prof. Toonym Buzanie, którego poznali osobiście. Zapamiętanie
kilkusetcyfrowej liczby czy imion kilkudziesięciu osób to dla nich bułka z
masłem!



Oferta

Cena obejmuje:
- szkolenie dla grupy do 15 osób (neurobik do 8 osób)
- dwóch prowadzących Bartłomieja oraz Tobiasza Boral (więcej o prowadzących)

(neurobik - jeden prowadzący)
- materiały szkoleniowe oraz poszkoleniowe
- roczny dostęp do platformy Systemu Doskonalenia Pamięci
- certyfikaty uczestnictwa

Cena regularna

Pamięćw biznesie (4h) 6000 PLN 

Notowanie w biznesie (4h) 6000 PLN

Pakiet 10 sesji Neurobiku 5000 PLN

http://bestbrain.pl/trenerzy-2


Zapraszamy
do kreatywnej współpracy!

Telefon: 606 547 471

tobiaszboral@bestbrain.pl

www.bestbrain.pl


