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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

W projekcie MBA Szkoła Biznesu Structogram Polska jest opiekunem kierunków:
SZKOŁA BIZNESU, to starannie wyselekcjonowane produkty edukacyjne wspomagające pracę menedżerów i kadry zarządzającej,
oparte nie tylko na tradycyjnych formach warsztatowo – wykładowych, lecz także innowacyjnych formach praktycznych
i wspomagających pracę kadry kierowniczej oraz sprzyjających rozwojowi biznesu. Po raz pierwszy w Bydgoszczy jedyne studia MBA
w Polsce z 4 międzynarodowymi certyfikatami!
Program MBA realizowany w Wyższej Szkole Gospodarki, powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze STRUCTOGRAM® Polska
i szwajcarskim Partnerem IBSA Institut Für Biostruktur-Analysen AG w Lucernie. Łącząc wspólne, wieloletnie doświadczenia
stworzyliśmy wyjątkową ofertę edukacyjną skierowaną do profesjonalistów – praktyków, która gwarantuje im uzyskanie 4
międzynarodowych certyfikatów.
Ania Urbańska i Paweł Jarząbek to nie tylko certyfikowani Trenerzy Systemu Treningowego STRUCTOGRAM®, ale również doświadczeni
trenerzy biznesowi, praktycy, którzy przez ostatnie ponad dwadzieścia lat wypracowywali skuteczne metody prowadzenia firm. Ich
doświadczenie, poparte popełnionymi błędami i odniesionymi sukcesami, pozwoliło im dotrzeć do samego sedna dobrze
prosperującego biznesu. Do kadry dydaktycznej zaprosili najlepszych trenerów biznesu w Polsce.

Program MBA we współpracy ze STRUCTOGRAM® Polska po raz pierwszy w Bydgoszczy.

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 vi 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 1. 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.”

„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

Marta Chłodnicka

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 1/2/3/4 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.
• 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,
ukończenie szkolenia STRUCTOGRAM® 1/2/3/4,
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 brutto przy zamówieniu pakietu trenerskiego
2 rata 15 000 PLN brutto przed szkoleniem trenerskim.
W ciągu roku trener zakupuje 50 książek (STRUCTOGRAM® 1/2/3/4).

Szkolenie dla trenerów prowadzi :

Ania i Paweł
Razem mieszkamy, razem pracujemy, a od wielu lat mamy wspólną pasję: MÓZG. To właśnie nim
zajmujemy się na co dzień, regularnie prowadząc w całej Polsce cieszące się dużym uznaniem
treningi STRUCTOGRAM®, w pełni oparte na najnowszej wiedzy z zakresu genetyki.
Owocem naszej wspólnej fascynacji jest społeczność DNA w Biznesie, do której serdecznie Cię
zapraszamy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak najważniejszy organ w Twoim ciele wpływa
na Twoje codzienne reakcje i zachowania oraz jak możesz wykorzystać tę wiedzę w praktyce,
z pewnością Ci się u nas spodoba.

A o nas trochę bardziej poważnie?
Ania Urbańska i Paweł Jarząbek to trenerzy biznesowi,
którzy przez ostatnie ponad dwadzieścia lat
wypracowywali skuteczne metody prowadzenia firmy. Ich
doświadczenie, poparte popełnionymi
błędami i odniesionymi sukcesami, pozwoliło
im dotrzeć do samego sedna dobrze prosperującego
biznesu.

Najczęściej zadawane pytania:
1. Czy STRUCTOGRAM® można zrobić w trybie online?
Tak, analizę można wykonać na specjalnej do tego przygotowanej platfomie online, wyłącznie pod okiem
licencjonowanego trenera STRUCTOGRAM® Polska.
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® 1/2/3/4 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™ czy
Insights Discovery® czy FRIS?
Na osobowość człowieka składają się dwa obszary:
- temperament, biologia, DNA, niezmienna część
- charakter, potencjał rozwojowy zmienny.
STRUCTOGRAM® zajmuje się pierwszym obszarem, czyli naszą niezmienną częścią.
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.
Wspomniane w pytaniu testy badają nasz charakter.
Po prostu zadzwoń lub napisz do nas :-)
Ania Urbańska
+48 604 843 202
anna@structogram.pl

Pawel Jarząbek
+48 509 173 091
pawel@structogram.pl

