Spotkanie Motywacyjne
Power Speech
Szczepan często przedstawiany jest jako zdobywca
Everestu i Korony Ziemi. Dokonał tego w 2018 r.
Droga po Koronę Ziemi – 9 szczytów – najwyższych
z każdego z kontynentów zajęła mu 6 lat.
Pasję do wspinaczki wysokogórskiej godzi
z zarządzaniem ﬁrmą. Od 17 lat pracuje
nad rozwojem ﬁrm i organizacji. Jest doradcą
– praktykiem biznesu. Sztuki strategii i planowania
nauczył warsztatowo blisko 9 000 osób w całej Polsce.

Szczepan Brzeski
Trener myślenia strategicznego
Zdobywca Mount Everest
i Górskiej Korony Ziemi
Od 17 lat prowadzi ﬁrmę
szkoleniowo-doradczą
Lider ponad 315 projektów
doradczych
Wykładowca 5 uczelni wyższych
w tym: AGH, UJ
Certyﬁkat World Class Business Speaker
Certyﬁkat EFC ® European Financial Consultant

Rekomendacje:
Łukasz Milewski – organizator największych
wydarzeń motywacyjnych w Polsce
Ryszard Chmura – Dyrektor Narodowy
BNI Polska, organizacji zrzeszającej ponad
2000 przedsiębiorstw
Janusz Bielecki – kompozytor, przedsiębiorca
Prof. Stanisław Tabisz – Rektor Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie
Mateusz Malina – rekordzista Świata
we Freedivingu
Sylwia Bajek – najmłodsza Polka na Lhotse
8516 m.n.p.m.

Szczepan regularnie występuje na
największych scenach wydarzeń
biznesowych oraz tych związanych
z rozwojem osobistym.

Szczepan wystąpił
z Nickiem Vujicicem,
przed publicznością
liczącą ponad 4000 osób.
Wykładał na 5 uczelniach wyższych
m.in. AGH, UJ, Politechnika Krakowska,
Akademia Rolnicza i Wyższa Szkoła
Europejska im. Ks.J.Tischnera
Klientami Szczepana są krajowe i międzynarodowe
ﬁrmy oraz organizacje takie jak:
General Electrics PZU, StepStone, Alior Bank,
ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, IPMA Polska,
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Akademia Rolnicza, Miasto Kraków, Miasto Warszawa,
Ptak Warsaw Expo, Targi w Krakowie, Kryniczanka,
Milewski&Partnerzy, BNI Polska

Najczęściej doceniany za potężny
zastrzyk energii oraz motywacji
zarówno w zakresie nowych wyzwań,
jak i radzenia sobie z bieżącymi
trudnościami.
Krystaliczne podanie
trudnego tematu
strategii osiągania celów
w barwnej otoczce
Himalajów i wspinaczki
wysokogórskiej.
Potraﬁ dopasować swoją
mowę (warsztat)
do konkretnych potrzeb
– precyzyjna diagnoza
potrzeb klienta.

„Każdy może mieć swój Everest”
Szczepan Brzeski opowiada o zdobyciu
Korony Ziemi i Mount Everest w różnych
kontekstach:
- Motywacja do osiągania celów
- Przywództwo,
- Radzenie sobie z trudnościami
- Strategiczne myślenie
- Efektywność i skuteczność osobista
- Zbuduj pewność siebie
- Wyzwania zawodowe i ścieżka kariery

Szczepan zdobył Everest w 2018 r. i tym samym
ukończył Górską Koronę Ziemi – najwyższe szczyty
każdego z kontynentów, w tym również Antarktydy.

Jest tak wiele analogii pomiędzy
wspinaczką wysokogórską,
a Rozwojem Biznesu!
Na przykładzie strategii górskiej aklimatyzacji
na ośmiotysięcznikach, Szczepan pokazuje
w jaki sposób ﬁrma powinna przygotowywać
się do wyzwań.

Trudności w zdobywaniu
kolejnych szczytów
w Koronie Ziemi porównuje
do realizacji kolejnych, coraz
trudniejszych projektów
biznesowych, wdrożenia
nowych produktów,
budowania zespołów
zadaniowych lub wejścia
na nowe rynki.

Tak jak każdy
człowiek,
tak każda Firma
ma swój „Everest”
i inne cele,
do których dąży.

Przykłady ostatnich wystąpień:

Kontakt:
Telefon: 887 14 15 16
Mail: manager@szczepanbrzeski.pl
https://www.facebook.com/szczepanbrzeski/
https://www.linkedin.com/in/szczepanbrzeski/

