14-dniowy kurs: Podstawy myślenia
wizualnego dla biznesu i nie tylko
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Pierwszy taki e-book w Polsce! Ten kurs pokazuje jak w 14 dni nauczyć się wykorzystywać długopis i kartkę
papieru do wizualizowania myśli i idei. Jest to obowiązkowy kurs dla każdego, kto zaczyna swoją przygodę
z myśleniem wizualnym. Typ rysowania, którego dzięki niemu się nauczysz to kwestia sposobu, a nie talentu.
Po tym kursie:
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będziesz umiał, w prosty i szybki sposób przekazać wiedzę oraz skomplikowane kwestie za pomocą
rysunków,
twoi słuchacze więcej i na dłużej zapamiętają przekazywane przez Ciebie treści,
będziesz postrzegany jako kreatywna osoba, gotowa na niecodzienne rozwiązania.

Co znajdziesz w środku?
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14 dni podzielonych na naukę różnych elementów alfabetu myślenia wizualnego,
wiele praktycznych inspiracji na wykorzystanie myślenia wizualnego w biznesie,
biznesową bazę ikon do wdrożenia od zaraz,
materiał bonusowy: Jak wykorzystać myślenie wizualne w prezentacji PowerPoint.

A dlaczego kurs jest dedykowany dla biznesu?
Ponieważ stosowanie myślenia wizualnego sprawdza się doskonałe narzędzie sprzedażowe, marketingowe,
szkoleniowe i komunikacyjne. W tym kursie znajdziesz inspiracje które będziesz mógł wykorzystać przy:
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rozwiązywaniu problemów (tzw. burze mózgów),
tłumaczeniu procesów,
spotkaniach biznesowych,
sprzedaży,
zdobywaniu wiedzy podczas szkoleniach,
marketingu i wielu innych dziedzinach.

Ponadto, umiejętności których się nauczysz przydadzą się do robienia osobistych notatek z webinarów, szkoleń,
podcastów i artykułów.
Kurs zbiera świetne recenzje i zawiera ponad 80 stron!

O Autorce:
Paulina Świętek - autorka pierwszego w Polsce kursu o myśleniu wizualnym w postaci e-booka. Zawodowo
pracuje jako audytor procesów biznesowych w dużej międzynarodowej korporacji. Natomiast prywatnie
pasjonuje się myśleniem wizualnym i wystąpieniami publicznymi. Aktywnie propaguje wykorzystywanie
Myślenia Wizualnego w codziennej pracy.
Prowadzi fanpage na Facebooku i stronę internetową pod nazwą Skuteczne Rysowanie
www.skutecznerysowanie.pl , gdzie dzieli się swoim doświadczeniem i pasją korzystania z myślenia wizualnego.
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