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STRUCTOGRAM® i TRIOGRAM® są znakami towarowymi objętymi międzynarodową ochroną

STRUCTOGRAM® - proste w użyciu narzędzie, oparte na badaniach naukowych, dające
			
rezultaty już podczas treningu.
STRUCTOGRAM® - umożliwia trenerowi, coachowi czy menadżerowi indywidualne
				
podejście do uczestnika szkolenia/pracownika/klienta oraz wydobycie
				
jego naturalnego potencjału.
Szwajcarska metodologia STRUCTOGRAM® opiera się na badaniach nad aktywnością
mózgu i genetyce, co daje wgląd w naturę, która nie jest zależna od czynników
zewnętrznych (nie jest to test psychologiczny).
Jest to jedyne narzędzie, dzięki któremu już przy pierwszym poznaniu potencjalnego
klienta lub współpracownika, poznajesz jego biostrukturę, dzięki czemu:
•
•
•
•
•
•
•

wiesz, co go motywuje, a co go frustruje,
znajdujesz z nim wspólny język, przez co zmniejszasz występowanie konfliktów,
rozpoznajesz jakie są jego mocne i słabe strony,
poznajesz jakimi motywami kieruje się przy zakupach, a co może go zniechęcić,
wiesz, co jest dla niego ważne w życiu codziennym i zawodowym,
rozpoznajesz możliwości waszej współpracy,
wiesz, w jaki sposób pracuje.

Trójstopniowa organizacja mózgu
Amerykański badacz mózgu, prof. Paul D. MacLean udowodnił, że mózg człowieka
składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcje (struktura funkcjonalna
mózgu). Pomimo różnic, te trzy bardzo różne części mózgu muszą nadal współpracować
i komunikować się w ramach trójdzielnego mózgu, natomiast każda z nich przestrzega
swoich własnych, ściśle określonych reguł gry. Ludzkie zachowanie to wynik wzajemnej
zależności pomiędzy instynktowną reakcją pnia mózgu, emocjonalną i impulsywną reakcją
układu limbicznego oraz trzeźwą i racjonalną reakcją kory mózgowej.
Każdy człowiek używa tych trzech części mózgu w różny, genetycznie uzależniony sposób,
co w przypadku dorosłego człowieka ma charakter stały, jest to indywidualna biostruktura.

PIEŃ MÓZGU przechowuje doświadczenia milionów lat, ośrodek
		
instynktów i uczuć zbieranych na przestrzeni całego życia.
UKŁAD LIMBICZNY mózg emocji, asertywności i walki o przetrwanie.
KORA NOWA mózg racjonalnego myślenia, planowanego działania
		
i przewidywania, jest najmłodszym mózgiem w znaczeniu
			
ewolucyjnym.

Strategiczni Partnerzy STRUCTOGRAM® Polska
Szkoła Biznesu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy to starannie wyselekcjonowana oferta edukacyjna, oparta nie tylko na tradycyjnych formach warsztatowo – wykładowych, lecz także innowacyjnych formach praktycznych, sprzyjających rozwojowi biznesu i wspomagających pracę kadry kierowniczej.
W projekcie MBA Szkoła Biznesu Structogram Polska jest opiekunem kierunków:
1. Neuroekonomia. Program studiów opiera się na metodologii STRUCTOGRAM®, jako podstawie, która
usprawnia zrozumienie i naukę praktycznej wiedzy z obszarów biznesu, ekonomii i rozwoju osobistego.
Dodatkowo słuchacz ma możliwość odkryć nie tylko swój potencjał i mocne strony, ale także jest
w stanie rozpoznać szanse i ryzyka związane z relacjami z innymi. Więcej tutaj
2. Neurodydaktyka z Tutoringiem. Program, opiera się na narzędziu STRUCTOGRAM®, jako wsparcie
procesu uczenia się i nauczania, dotarcie do każdego z uczniów indywidualnie oraz pomoc w odkrywaniu
potencjału uczniów i nauczycieli. Więcej tutaj

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce i
pierwsza tego typu placówka na Pomorzu.
Każdego roku z inicjatywy władz uczelni, środowiska akademickiego oraz studentów, organizowanych
jest wiele wartych uwagi wydarzeń, m.in. wizyty znanych osobistości życia publicznego (m.in. Henryka Krzywonos, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Grzegorz Kołodko), spotkania z przedsiębiorcami, konferencje i seminaria naukowe, rekonstrukcje rozpraw sądowych, targi pracy i edukacji, szkolenia czy
sesje coachingowe.
więcej tutaj

Najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie
Komisji Europejskiej; ponadto uczelnia znajduje się w gronie 8% najwyżej ocenionych szkół wyższych
z całego świata;
I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych
„Dziennika Gazety Prawnej”;
I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”.
Studia adresowane są do osób zarządzających zespołami. Do osób prowadzących i chcących rozwijać
własne działania biznesowe zarówno indywidualnie (liderów samych siebie) jak i w oparciu o zespół.
Oraz dla wszystkich otwartych na własny rozwój osobisty i zawodowy.
Wiedza i umiejętności przekazywane podczas studiów stanowią też wsparcie i dają przewagę konkurencyjną osobom planującym uruchomić własne przedsięwzięcia dzięki wskazaniu skutecznych strategii biznesowego działania.
Studia przeznaczone są też i dla tych, którzy wywierają wpływ i chcą osiągać jeszcze lepsze wyniki,
dzięki poznaniu ukrytych mechanizmów decyzyjnych klientów i kontrahentów.
Więcej tutaj

STRUCTOGRAM® w praktyce:
Wiedza i umiejętności, które nabywasz
dzięki metodologii STRUCTOGRAM®
zostały podzielone na 4 podstawowe
kroki tworzące razem System Treningowy
STRUCTOGRAM®. Każdy z 4 kroków
stanowi podstawę, do której trener może
swobodnie dodać inną wiedzę lub
umiejętności, które chce przekazać
uczestnikowi w łatwy, szybki i efektywny sposób.

STRUCTOGRAM® 1: Klucz do poznania siebie - Trening 1 dniowy
Poznajesz swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz możliwości, jakie daje Ci natura. Jesteś bardziej efektywny, zmotywowany
i wiesz, jak szybciej osiągać cele bez frustracji i problemów. Stajesz
się bardziej autentyczny, ponieważ zachowujesz się swobodnie
znając już swoją naturę i postępując zgodnie z nią. Wiesz, że są
role, w których nie czujesz się komfortowo, ale dzięki szkoleniu
poznasz sposoby, jak je dopasować do własnych potrzeb i natury,
dzięki czemu zmniejszysz stres i zwiększysz swoją efektywność.
STRUCTOGRAM® 2:Triogram – Klucz do poznania drugiego człowieka - Trening 1 dniowy
Poznajesz biostruktury innych ludzi. W krótkim czasie potrafisz
rozpoznać, jakie dana osoba ma mocne strony, jaki ma naturalny
potencjał. Wiesz, co ją zainteresuje, na czym jej zależy i w jaki
sposób z nią rozmawiać skuteczniej. Budowanie relacji przyjdzie Ci
dużo łatwiej ze względu na swoją autentyczność i swobodę. Dzięki
znajomości biostruktur innych masz do nich indywidualnie
podejście, co sprawia, że Wasza relacja oparta jest na zaufaniu
i empatii – dwóch najważniejszych czynnikach relacji w biznesie
i życiu prywatnym.

STRUCTOGRAM® 3 – Klucz do poznania klienta - Trening 2 dniowy
Poznajesz biostrukturę swoich produktów. W krótkim czasie poznasz podstawowe potrzeby zakupu swojego klienta oraz motywy,
które mogą go zniechęcać do zakupu. Dostosujesz formy sprzedaży do jego biostruktury pozostając jednocześnie sobą. Dopracujesz
poszczególne etapy sprzedaży, szlifując język korzyści według biostruktur i rzeczywiście potrafisz indywidualnie podejść do klienta.
STRUCTOGRAM® 4: Klucz do przywództwa i budowania zespołu - Trening 2 dniowy
Trening przechodzi przez poziom predyspozycji poszczególnych
członków zespołu na poziom ich oczekiwań. Uczestnicy na własnym
przykładzie ustalają zasady działania w zespole i indywidualne podejście do każdego z nich. Dzięki znajomości biostruktur pracowników, ich natury oraz rodzajów projektów czy zadań, wiesz jak motywować pracowników i zapobiec wypaleniu zawodowemu.
Podczas szkolenia poruszany jest także temat rozwoju pracownika
i rekrutacji. Odpowiednie podejście do pracownika, zgodne z jego
biostrukturą zapewnia efektywną pracę zespołu, z bardzo niskim
poziomem powstawania konfliktów oraz nieporozumień na poziomie
komunikacji.

Co wyróżnia narzędzie STRUCTOGRAM®:
METODĘ MOŻNA ZASTOSOWAĆ JAKO
NARZĘDZIE DO OPTYMALIZACJI
REZULTATÓW W RÓŻNYCH
DZIEDZINACH ROZWOJU OSOBISTEGO.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO
POTRZEB, PREDYSPOZYCJI
I NATURY UCZESTNIKA.

SZWAJCARSKA METODA.

ZADOWOLENI KLIENCI WŚRÓD
NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH
MAREK.

OD 40 LAT NA ŚWIATOWYM RYNKU.
METODA UŻYWANA W PONAD 20
KRAJACH NA ŚWIECIE.

PRZETŁUMACZONY NA
21 JĘZYKÓW.

SZYBSZE REZULTATY DZIĘKI
SKUPIENIU NA METODACH, KTÓRE
RZECZYWIŚCIE DZIAŁAJĄ
W PRZYPADKU DANEGO UCZESTNIKA.

METODA OPARTA NA
BADANIACH NAUKOWYCH
NEUROBIOLOGÓW NAD AKTYWNOŚCIĄ MÓZGU ORAZ GENETYKĄ.

POLEPSZENIE KOMUNIKACJI
Z INNYMI TO DRUGI OBOK
POZNANIA SIEBIE EFEKT
WYKORZYSTANIA NARZĘDZIA.

Obszary, w których stosujemy Structogram© do optymalizacji rezultatów:
- wydobycie potencjału
- efektywna komunikacja
- negocjacje
- sprzedaż
- obsługa klienta
- budowanie i zarządzanie zespołem
- zarządzanie projektami
- zarządzanie zmianą			
- motywacja

- zwiększenie efektywności
- wypalenie zawodowe
- rozwiązywanie konfliktów
- poprawa współpracy w zespole
- polepszenie integracji w firmie
- PR
- marketing
- coaching
- planowanie i zarządzanie sobą w czasie

Opinie uczestników otwartych szkoleń STRUCTOGRAM®:
„Trening jest bardzo energetyczny; uczy
bawiąc! Wiedza jest łatwa do zrozumienia i można ją od razu wprowadzać
w życie! Jeśli chcesz lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje zachowania oraz
w maksymalnym stopniu wykorzystać
swoje mocne strony zarówno w życiu
prywatnym jak i w biznesie.”
Dorota Stankowska

„Klucz do poznania klienta” to najlepsze szkolenie biznesowe, na
jakim byłam. Jego skuteczność
i prestiżowość jest nie do
przecenienia.”
Marta Chłodnicka

„Od 15 lat biorę udział w szkoleniach
z rozwoju osobistego. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to było
to, czego w całym życiu oczekiwałam
i poszukiwałam. Jestem wdzięczna, że
zacznę wszystko od nowa, w końcu zaakceptuję siebie, nie będę non stop sobie wyrzucać, że nie tak. Dziękuję
i życzę by każdy mógł to przeżyć.”
Anastazja Beder – Proniewicz

Czym jest licencja STRUCTOGRAM® ?
Licencja jest pozwoleniem nadanym przez STRUCTOGRAM® Polska na korzystanie
z materiałów, wiedzy i umiejętności niezbędnych do szkolenia z wykorzystaniem narzędzia
STRUCTOGRAM®. Licencjonowany trener może wykorzystywać to narzędzie w wieloraki sposób:
1.Prowadzić System Treningowy STRUCTOGRAM® w formie szkoleń otwartych lub zamkniętych
i korzystać głównie z materiałów przekazanych podczas szkolenia trenerskiego i książek
STRUCTOGRAM 1/2/3/4.
2.Stosować narzędzie STRUCTOGRAM® i warianty 1/2/3/4 jako podstawę do optymalizacji
własnych celów szkoleniowych
3.Prowadzić sesję coachingowe opierając się na wiedzy o biostrukturach swoich klientów.
4.Wykorzystywać narzędzie do procesów rekrutacyjnych.
Podręcznik Structogram 1/2/3 jest nieodzownym elementem szkolenia.

Co zyskujesz dzięki licencji trenerskiej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Dostęp do narzędzia, który w łatwy, prosty i szybki sposób segreguje uczestnikom wiedzę ze szkolenia.
Indywidualne podejście do uczestników treningu, przekładające się na lepsze rezultaty już podczas treningu.
Dostęp do analizy, której wyniki się nie zmienią, daje ogromne pole rozwoju dla uczestnika treningu.
Udział w szkoleniach i eventach organizowanych dla trenerów STRUCTOGRAM® Polska.
Używanie metody, która jest wykorzystywana przez światowej sławy marki na całym świecie.
Możliwość wykorzystania wiedzy i szkolenia w 21 językach.
Wyróżnienie się na rynku szkoleniowym dzięki szwajcarskiej metodzie, która nie jest testem psychologicznym i nie
jest dostępna on-line.
Zarobki niewspółmierne do wkładu za licencje trenerską.
Dostęp do najnowszych badań obszarach neuro.
Możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych treningów i wystąpień w oparciu o narzędzie
STRUCTOGRAM®.
Obecność w elitarnym gronie Trenerów STRUCTOGRAM® Polska.
Zasady uzyskania licencji:
mile widziane doświadczenie trenerskie coachingowe
lub menadżerskie,
wskazane ukończenie Structogram® 1/2/3,
ukończenie szkolenia trenerskiego STRUCTOGRAM®
1/2/3/4 (Train the Trainers),
nabycie licencji w formie pakietu trenerskiego.

Iwestycja w licencję trenerską wynosi 30 000 PLN brutto.
Kwotę tę można podzielić na dwie raty:
1 rata 15 000 PLN przy zamówieniu pakietu trenerskiego
2 rata 15 000 PLN przed szkoleniem trenerskim.

W ciągu roku trener zakupuje 50 książek (STRUCTOGRAM® 1/2 lub 3).

Opinie Trenerów STRUCTOGRAM®
„System szkoleniowy Structogram jest wyjątkową metodą która wzbogaciła moje życie o wiedzę i nowe drogi rozwoju osobistego i zawodowego, dzięki którym patrzę w przyszłość świadoma swoich możliwości.
Jako trener Structogramu z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem
dzielę się praktycznymi umiejętnościami z profesjonalistami z branży
Beauty- Medical and Spa. Przekazywana wiedza niewątpliwie skutecznie buduje poczucie własnej wyjątkowości a także w prosty sposób
prowadzi do osiągania sukcesów zawodowych.”
Małgorzata Daniel, Licencjonowany Trener Structogram

„Narzędzie Structogram wykorzystuję dosłownie każdego dnia. W komunikacji z drugim człowiekiem
czuje się pewnie i swobodnie w rezultacie szybkiego rozpoznawania osobowości innych ludzi
i umiejętności odpowiedniego dopasowywania się. Czy to klient, uczestnik szkolenia, znajoma osoba,
zawsze i wszędzie wiem jak się komunikować, aby: motywować, doradzać, pomagać, polecać, wpływać, budować relacje itp. Structogram to ponadczasowe narzędzie, które podnosi jakość życia i daje
przewagę w biznesie.”
Paweł Kotynia, Licencjonowany Trener Structogram

„Każdy odpowiedzialny trener - zwłaszcza biznesu, czym param się osobiście - dobiera w swojej
pracy wszelkie narzędzia, które będą wywoływać przede wszystkim trwałą i oczekiwaną zmianę
w postawie odbiorcy. Narzędzia używane w rozwoju kompetencji uczestników szkoleń powinny
być odpowiednio atrakcyjne, aby angażowały do ich eksploracji i jednocześnie budowały trwałą
motywację do dalszego praktykowania zdobytej wiedzy w czasie po szkoleniu. Tam gdzie większość narzędzi działa z reguły wyłącznie wraz z trenerem na sali, Structogram „wychodzi” ze
spotkania razem z uczestnikiem. Konsekwentnie towarzyszy mu w dalszym rozwoju. W każdej
chwili wspiera jego percepcję, pomaga w procesie podejmowania decyzji, kształtuje proaktywną,
opartą na naturalnym potencjale, postawę. Pomaga w porządkowaniu zbieranych informacji,
upraszcza wnioskowanie, a przede wszystkim swoją użytecznością rozbudza entuzjazm i chęć
do kompletnego zarządzania sobą i swoim życiem. Niebywałą wartością tego narzędzia jest
najzwyklejsza w świecie „radocha” w codziennym dostrzeganiu trójkolorowych zależności.
Serdecznie polecam i zapraszam na salę!”
Aleksander Sienkiewicz, Licencjonowany Trener Structogram
„W mojej pracy trenerskiej Structogram jest niezbędnym narzędziem, pozwalającym mi na efektywną komunikację z wszystkimi uczestnikami szkolenia. Znajomość biostruktur stwarza możliwość
pełnego ich zaangażowania w warsztaty, ponadto dzięki tej technologii skutecznie dobieram
odpowiednie i zrozumiałe dla wszystkich przekazy i argumenty. Efektem tego jest wartość szkolenia
dla uczestników, czego potwierdzeniem jest ich opinia o sposobie prowadzenia szkolenia, wartości
merytorycznej i nabytych umiejętnościach."
Piotr Jankowski, Licencjonowany Trener Structogram

„Bycie trenerem STRUCTOGRAM daje niesamowitą możliwość uczestniczenia w odkrywaniu
wyjątkowości innych osób. Na treningach ludzie nie tylko zaczynają akceptować siebie, zaczynają
rozumieć zachowania innych. Jest dla mnie wielką przyjemnością uczestniczyć w takim procesie,
zwłaszcza że praca z ludźmi sprawia mi ogromną przyjemność.”
Dorota Bury, Licencjonowany Trener Structogram

Szkolenie dla trenerów prowadzi :
Anna Urbańska
Jestem Master Trenerem Structogramu, metody rozwojowo-edukacyjnej, dzięki której ludzie prawdziwie poznają siebie i mogą być krok przed
swoimi zachowaniami.
Wiedzę zdobywam u takich Mentorów jak Anthony Robbins, Blair Singer,
T.Harv Eker, Alex Mandossian czy Brian Tracy. Pracuję z największymi
firmami międzynarodowymi, takimi jak m.in.: Cargill, Citibank, DHL,
Cegedim czy Deutsche Bank. Od 1998 roku zarządzam Centrum Edukacyjno- Consultingowym CONCRET i jestem wiceprezesem zarządu
i partnerem Instytutu Colina Rose – jednej z najprężniej rozwijających
się szkół językowych. Jestem jednym z nielicznych na świecie neurocaochów. Jestem absolwentką 5-ciu kierunków studiów podyplomowych
i wykładowcą na wyższych uczelniach. Zarządzam niepubliczną szkołą
policealną i liceum. Jestem również autorką książki „Otrzep kolana
i biegnij„ oraz „Mózg – fabryka sukcesu”. Moją pasją jest rozwój osobisty
i odkrywanie potencjału ludzkiego. Przez moje programy szkoleniowe
i coachingi przeszło ponad 10 tysięcy osób, które z powodzeniem realizują swoje cele i żyją pełni spełnienia i pasji.

Najczęściej zadawane pytania:
1. Czy STRUCTOGRAM® można zrobić w trybie online?
Nie, analizę można wykonać wyłącznie pod okiem licencjonowanego trenera podczas treningu.
2. Czy STRUCTOGRAM® jest zmienny?
Nie, wyniki analizy biostrukturalnej są niezmienne, ponieważ nie zależą od czynników zewnętrznych (środowiska,
pracy czy naszej obecnej sytuacji), tylko ukazuje naturalne predyspozycje oraz limity każdego z nas.
3. Czy można uczestniczyć w szkoleniach STRUCTOGRAM® 1/2/3 w innej kolejności?
Szkolenia należy przechodzić po kolei, ponieważ wiedza i umiejętności zawarte w poszczególnych szkoleniach
są konieczne do opanowania, by wynieść jak najwięcej z kolejnych części.
4. Czym różni się STRUCTOGRAM® od znanych narzędzi typologicznych typu MBTI®, Extended Disc TM czy
    Insights Discovery® czy FRIS?
STRUCTOGRAM® jest narzędziem, którego pierwszy krok jest związany z poznaniem siebie (własnej natury
a nie wyuczonych zachowań) czyli wykonanie Analizy Biostrukturalnej. Kolejne etapy STRUCTOGRAM® (2,3),
pokazują jak wykorzystać tę wiedzę do poznania szans i limitów innych osób, relacji oraz produktów.
Część 4 wprowadza tę wiedzę w budowanie zespołu i zarządzanie nim według analizy biostrukturalnej.
Po prostu zadzwoń lub napisz do nas :-)
Ania Urbańska
+48 604 843 202
anna@structogram.pl
Paweł Jarząbek
+48 509 173 091
pawel@structogram.pl
www.structogram.pl

