
Dorota Anna
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Jak kreować swoją
MARKĘ OSOBISTĄ w biznesie?
 
Warsztat budowy i wzmacniania
marki osobistej dla wszystkich
pracujących na własne nazwisko

Terminy:
www.mentormarki.pl/wydarzenia



Jednym słowem… w sukcesie i powo-
dzeniu przedsięwzięcia biznesowego, 
które stworzyłeś i poświęcasz mu 
czas, emocje, marzenia….

Odkryjesz też wiele innych aspektów 
pozytywnego wpływu marki osobistej 
na biznes i nie tylko.

Jeśli podoba Ci się to, co napisałam 
wyżej to…. TAK, TEN WARSZTAT JEST 
DLA CIEBIE!

Przejrzyj proszę poniżej plan warsztatu 
i zapisz się! 

Ode mnie wyjdziesz z wiedzą:

Jak zbudować sobie silną markę osobi-
stą w oczach otoczenia, otwierającą 
drzwi do tego, co chcesz osiągnąć 
w życiu, pracy i innych aktywnościach?

Spotkajmy się na warsztacie!

Prowadzisz własny biznes, właśnie go zakładasz lub dopiero planujesz? 
Zapraszam Cię na warsztat, na którym omówimy i przećwiczymy 
sposoby na:

Kluczowe zagadnienia.

  • opracowanie założeń Twojej mar-    
     ki osobistej,
  • dobór narzędzi autopromocji,
  • uzyskanie   integralności   marki 
     Twojego biznesu i Twojej marki 
     osobistej.

Dlaczego zbudowanie silnej marki 
osobistej jest ważne dla tych, którzy 
prowadzą własny biznes? Bo marka 
otrzymuje spersonalizowaną twarz, 
umacniając rozpoznawalność i budu-
jąc sukces.

Dlaczego może być tak ważne dla 
Ciebie?

Mam nadzieję, że odkryjesz to uczestni-
cząc w warsztacie, tak jak to stało się 
w przypadku innych osób, z którymi do tej 
pory pracowałam. W czym silna marka 
osobista może pomóc?
  • w sprzedaży produktów, usług oraz
     samego siebie tam, gdzie chcesz i dla
     kogo chcesz,
  • może  też  budować i wzmacniać kon- 
     takty z klientami, współpracownikami
     i  innymi osobami, które  będą  chciały 
     kontaktować się właśnie z Tobą,
  • wzmacniać  wpływ  na  różne  grupy 
     w  otoczeniu, a „wpływowość”  to je- 
     den z ważniejszych elementów silnej 
     marki  w  ogóle,  podziwu i szacunku 
     dla niej.

Warsztat budowy i wzmacniania marki osobistej.

www.mentormarki.pl/wydarzenia
Grupa liczy tylko 5-6 osób!!! 

Bilety na najbliższą edycję dostępne na: 



Warsztat budowy i wzmacniania marki osobistej. Plan warsztatu.

Czym jest marka osobista i jak w tej chwili wygląda Twoja?

Czym w ogóle jest marka osobista w biznesie?

Korzyści osobiste, zawodowe i biznesowe stojące za udaną kreacją marki 
osobistej.

ABC skutecznej metody budowania marki osobistej.

Jak osadzić budowaną markę osobistą w swojej pracy specjalisty w danej 
dziedzinie, w miejscu i branży?

Jak budować swoją markę na wartościach istotnych w danej branży i firmie.

Jak to naturalnie komunikować klientom i innym grupom docelowym? Czego 
nie robić? Podstawowe zasady komunikowania swojej marki oraz błędy, 
których lepiej unikać.

Jak dobierać narzędzia promocji własnej marki osobistej?

1cz. Marka osobista – czym jest i dlaczego warto abyś ją sobie zbudował(a)?

2cz. Marka osobista – w skutecznym biznesie bez niej ani rusz!

Program warsztatu wykorzystu-
je mentoringowe metody pracy, 
zgodnie ze standardami Europe-
an Mentoring & Coaching Coun-
cil (EMCC, w Polsce EMCC 
Poland), którego jestem człon-
kiem. 



Warsztat budowy i wzmacniania marki osobistej. Plan dnia.

09.30 – rejestracja uczestników

10.00 – rozpoczęcie warsztatu, cz.1

11.20 – przerwa kawowa

11.40 – warsztat cz.1

13.00 – przerwa obiadowa

14.00 – warsztat cz.2

15.20 – przerwa kawowa

15.40 – warsztat cz.2

17.00 – zakończenie warsztatu



















Aktualną cenę sprawdź na: 
www.mentormarki.pl/wydarzenia 

Cena za warsztat obejmuje: uczest-
nictwo, materiały warsztatowe, 
przerwy kawowe. 

Nie obejmuje obiadu, podczas 
przerwy o godz. 13.00 planowane 
jest wyjście do pobliskich lokali 
gastronomicznych.



Dorota to dla mnie najlepszy spe-
cjalista od dobrze rozumianej 
marki osobistej. Nie można nie 
skorzystać. Wiedza, mądrość 
i brak taniego efekciarstwa.

Marcin Ilski, 
Smutni Trenerzy 
Rozwoju Osobistego

Szczerze mówiąc, bez wątpli-
wości, wskazówki Doroty są dla 
mnie jak woda dla zdrowia. Sys-
tematycznie, rzeczowo, w sedno, 
akurat to, czego potrzebuję. 
Pewnie bez tego też bym sobie 
poradził, ale ile mi łatwiej dzięki 
tym drogowskazom, to pewnie 
tylko ja wiem. Dziękuję.

Robert Mnich Olewiński
właściciel marki Mnich Original

Od momentu, kiedy podjęłam de-
cyzję o zmianach w moim życiu, 
wspieram się doświadczeniem 
osób, które profesjonalnie dora-
dzają w tematach tworzenia marki 
i biznesu. Poszukując takich osób 
trafiłam na Panią Dorotę i przy-
znam, że trafia do mnie bardzo 
sposób, w jaki opisuje konkretne 
zjawiska wpływające na tworze-
nie obrazu firmy - marki osobistej. 
Polecam zdecydowanie :)

Julita Szóstek
Celuj W Piękno

Dorotę poznałem jako doświad-
czonego PR-owca. Jednocześnie 
odpowiedzialnego i etycznego 
menedżera marketingu. Jako 
mentor marki osobistej pomaga 
znanym mi przedsiębiorcom 
w budowaniu własnego wizerun-
ku zawodowego. Jestem absolut-
nie pewien, że każdy, kto staje się 
jej podopiecznym, jest na pewno 
w dobrych rękach.

Andrzej Suwald
Mentor i trener sprzedaży i 
wpływu

Z opinii o mnie jako o specjalistce od marki i marki osobistej:

Warsztat budowy i wzmacniania marki osobistej



O mnie

Specjalizuje się w budowaniu wizerunku podmiotów bizneso-
wych, głównie z sektora MŚP, firm działających na rynku B2B 
oraz osób pracujących na swoje nazwisko. Jako specjalistka 
public relations i komunikacji marketingowej ma na koncie 
zrealizowane projekty dla podmiotów m.in. z takich branż jak 
medialna, deweloperska, farmaceutyczna, nowoczesnych 
technologii, informatyczna, motoryzacyjna, medyczna, kos-
metologiczna, prawna, niepełnosprawności, NGO.

Mentor marki z 20-letnim
doświadczeniem w public relations

Trener



Zaczynała jako dziennikarka kulturalna 
i menedżerka kultury. Przez 10 lat, 
pełniła społeczną funkcję Przewod-
niczącącej Stowarzyszenia Promocji 
Kultury Polskiej im. Franciszka Ryxa, 
wywodzącego się ze środowiska Aka-
demii Teatralnej i promującego m.in. 
autorskie projekty młodych artystów. 
Do dziś wyprodukowany przez nią 
w ramach Stowarzyszenia film-akcja 
wideo pt. „Lekcja śpiewu”, w reż. arty-
sty performatywnego Artura Żmijew-
skiego jest nazywany „arcydziełem” 
swojego gatunku i prezentowany w 
galeriach sztuki na całym świecie. 

Jako recenzent teatralny i filmowy była 
związana m.in. z Katolickim Radiem 
Podlasie, miesięcznikami „Kino” i „Film”, 
„Dziennikiem Polska-Europa-Świat”. 

Lubi francuską literaturę klasyczną, 
ogląda dobry futbol i siatkówkę… no i 
marki, marki, marki... 

Budować, nie nosić! 

Kultura - public relations - zarządzanie

Jest absolwentką Akademii Teatralnej 
im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, 
ukończyła kurs London School of 
Public Relations oraz Zarządzanie 
Ogólnomenedżerskie na Uniwersyte-
cie Warszawskim.
 
Zrealizowała około dziewięćdziesię-
ciu wydarzeń edukacyjno-kultural-
nych na rzecz lub dzięki wsparciu 
takich podmiotów jak m.in. placów-
ki dyplomatyczne Austrii, Czech 
oraz USA w Polsce, Funda-
cja im. Stefana Batorego, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
międzynarodowe korporacje, firmy pry-
watne oraz organizacje pozarządowe. 

Zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia 
European Mentoring & Coaching Coun-
cil Poland oraz Forum Organizacji Co-
achingowych, w których odpowiada 
za markę oraz komunikację i public re-
lations. Aktywnie działa na rzecz pro-
mocji dobrego wizerunku coachingu 
i mentoringu w świadomości społecz-
nej. 

Na Facebooku prowadzi fanpejdż 
Marka osobista. Marka publiczna 
w formie poczytnego bloga. Porusza  
w nim tematy z obszaru wizerunku, 
marki osobistej i biznesowej.

Działalność prospołeczna

Po latach pracy dla firm jako specjalistka public relations, zaś szcze-
gólnie dla podmiotów z sektora MSP, zauważyłam niszę dla typu 
usług, w których zdążyłam się wyspecjalizować. To mentoring marki, 
czyli współpraca mentorska z właścicielami oraz kadrą kierowniczą 
firm, w zakresie budowy lub wzmacniania ich indywidualnej pozycji 
eksperckiej na rynku, z nazwiskiem jako silną marką osobistą 
w danym segmencie biznesu. 

Dorota Anna Wróblewska. Mentor marki.


