WARSZTATY FIRMOWE
VARSZTATONI

OFERTA B2B

O Varsztatovni:
Jesteśmy największym w Polsce organizatorem warsztatów wokalnych i
liderem w branży zajęć teatralnych i pisania kreatywnego. Od 4 lat
organizujemy warsztaty w ośmiu miastach Polski, promując sztukę
niezależną i pasję do sztuki wśród naszych Uczestników.
Uważamy, że sztuka i umiejętności z nią związene są potrzebne. Nie tylko w
codziennym życiu, ale również, a może nawet jeszcze bardziej, w pracy.
Dlatego powstał program Varsztatovnia dla firm. Sami najlepiej wiemy, że
zgrany zespół, to dobry zespół, a nie ma lepszej metody integracji niż
wspólna praca nad pasją! Warsztaty, które przygotowaliśmy w ofercie
firmowej są świeżym podejściem do tematu, ponieważ zawarliśmy w nich
tematy ważne merytorycznie dla bardzo wielu aspektów pracy zespołowej.
Warsztaty kształtują osobowość, kreatywność, myślenie grupowe, oraz
budują poczucie więzi z innymi uczestnikami. Społeczność jest jedną z
naszych najważniejszych wartości - dbamy więc by na zajęciach które
prowadzimy każdy czuł się komfortowo i dobrze się bawił, oraz wynosił
realne umiejętności, przydatne w swoim zawodzie.
Łącząc siły z artystami z całej Polski proponujemy serię warsztatów
pilotażowych przystosowanych pod potrzeby firm - małych i dużych.
Zapraszamy do rzucenia okiem!
Szkolenia organizujemy stacjonarnie, w ośmiu największych miastach Polski,
oraz dojazdowo.
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Program szkoleń:
Wraz z naszymi artystami opracowaliśmy 3 propozycje szkoleniowe w ofercie B2B:

1

PRACA W STRESIE

3 GODZINY
20 OSÓB

Warsztaty z aktorem
O tym jak obecność stresu w pracy utrudnia nam wykonywanie swoich zadań i zmniejsza
komfort pracy przekonał się każdy, kto pracuje pod presją. Bardzo często okazuje się, że
problemem nie jest specyfika naszego stanowiska, a złe podejście i brak umiejętności radzenia
sobie ze wysokimi wymaganiami.
Do przeprowadzenia tego warsztatu zaprosiliśmy aktorów, którzy mierzą się z tym problemem
na co dzień. Opowiedzą oni o specyfice swojej pracy, oraz zdradzą jak udaje im się zwalczać
tremę, nie wpadając w pułapki negatywnego myślenia.
Na szkoleniu poznamy metody pracy pod presją, rozładowania emocji, oraz poćwiczymy
nowo nabyte umiejętności odgrywając krótkie scenariusze. Popracujemy również na
dostarczonych przez uczestników realnych sytuacjach z ich dnia codziennego, które
postaramy się przepracować w postaci scenek.
Wykorzystamy technikę Meisnera, improwizację, oraz przećwiczymy szybkie podejmowanie
decyzji posiłkując się technikami z którymi pracujemy z uczestnikami warsztatów teatralnych.
Zdefiniujemy również czynniki generujące stres i dowiemy się jak się od nich zdrowo
zdystansować.
Postawimy również na dobrą zabawę i przełamanie barier, celem zintegrowania grupy
zajęciowej. Warsztaty przygotowaliśmy dla uczestników, którzy mają do czynienia z wysokimi
wymaganiami na swoim stanowisku, a ich zadania wiążą się z dużym czynnikiem stresu project ownerów, członków zarządu i komisji, członków zespołów kryzysowych itp.

2

PUBLIC SPEAKING

2,5 GODZINY
15 OSÓB

Warsztaty ze standuperem
Wiemy dobrze, z czym wiążą się wystąpienia publiczne. Nie ważne czy chodzi o pozyskanie
inwestora, przedstawienie projektu zarządowi czy wystąpienie motywacyjne - nie jest łatwo.
Wiedzą o tym również standuperzy, których pracą jest stawanie wobec publiczności, często z
kontrowersyjnym, mocnym przekazem, który nie zawsze spotka się z gorącym przyjęciem.
Wierzymy, że stand-up to najlepsza forma nauki public speakingu - a jeśli nauczysz się
występować w tej formie, następne wyjścia przed publikę będą łatwizną.
Na warsztatach z public speakingu w formie stand-upowej przerobimy materiał wystąpień na
scenie, modulacji głosu, wyrażania emocji werbalnie i niewerbalnie, oraz komunikację z
publicznością w taki sposób, by nas słuchała i wierzyła w to, co mówimy.
Nie obejdzie się również bez pracy na wątkach prosto ze środowiska pracy uczestników, oraz
niemałej dozy śmiechu. Warsztat przygotowaliśmy dla uczestników, którzy w ramach
przemawiają i prezentują - czyli pracowników działu marketingu, sprzedaży, oraz
konsultantów.
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3

PLANOWANIE I MICROMANAGEMENT
Warsztaty z kierownikiem planu filmowego

4 GODZINY 15 OSÓB
Plan filmowy jest jednym z najbardziej kompleksowych organizmów opartych na pracy zespołu
jakiego można uświadczyć w pracy artystycznej. Składa się z nieustającej presji czasu, ogromnej
dawki zarządzania ludźmi i gaszenia pożarów oraz wymaga nieustannej dostępności,
wielofunkcyjności i gotowości na wszystko.
Na szkoleniu prowadzący opowie o specyfice swojej pracy i o tym jak zarządza się zadaniami na
planie filmowym. Nauczymy się przygotowywać kuloodporny plan pracy, planować w zadania w
czasie, przewidywać ryzyka, oraz przygotowywać plany awaryjne, również pod presją czasu.
Omówmy również typowe sytuacje kryzysowe na planie filmowym, oraz ich kreatywne
rozwiązania, po czym przełożymy je na typowe sytuacje kryzysowe, z którymi uczestnicy mierzą
się podczas pracy w swoim zespole i zastanowimy się jak poradziłby sobie z nimi kierownik
planu.
Warsztat jest przygotowany z myślą o osobach, które mają w swojej pracy do czynienia z
zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz pracą pod presją czasu, szczególnie w pracy projektowej
- project managerów, pracowników HR, IT supportu.

WYCENA
Wycena projektu zależy od potrzeb klienta i założeń warsztatowych, oraz ilości grup
warsztatowych, szkolenia wyceniamy indywidualnie w toku konsultacji programowej

Dodatkowo:
Proponujemy wraz z warsztatami przygotowanie fotorelacji - świetnej szansy na uwiecznienie
momentu warsztatów i wpisanie go na dłużej w historię firmy. Zdjęcia zostaną przekazane w
formie elektronicznej.

Rozliczenie następuje na podstawie faktury, płatnością jednorazową lub ratalną (w przypadku
większych projektów warsztatowych).

Do zobaczenia na szkoleniach!
Michał Łyszkowski
Kierownik Artystyczny Varsztatovni
kontakt@varsztatovnia.pl
+48 6666 444 05
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