
 

 

Agencja  Reklamowa Gone Playing, Inc. Creative Networks 

rekomenduje Państwu szkolenia firmy  

HOMO CREATORE 
 

 

 

 
 

REKOMENDACJA 
 

 
Korzystaliśmy dotychczas z oferty wielu firm realizujących szkolenia z 

zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu. Po raz kolejny 
zdecydowaliśmy się skorzystać z usług firmy HOMO CREATORE.  

 Nie zawiedliśmy się. 
 

           To był naprawdę świetny wybór. Zgodnie z oczekiwaniami naszej Agencji szkolenie 
WYGRYWAJĄCA STARTEGIA SPRZEDAŻY spełnia najwyższe standardy. Szczególną satysfakcję 
dał nam oczywiście wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści, rzetelność i sprawność 
organizacyjna.Nasze pozytywne emocje wywołała również kultura osobista zaangażowanych w 
organizację szkolenia Pracowników Homo Creatore, z którymi mieliśmy przyjemność mieć kontakt. 
Prezentowana przez nich postawa w naturalny sposób wzbudziła nasze zaufanie będąc jednocześnie 
najlepszym dowodem na to, że przekazywaną w ramach szkoleń wiedzę firma skutecznie wciela w 
praktyce.Przez dwa dni doskonaliliśmy swoje umiejetności w gronie specjalistów zarządzania. 
Wykonywane wspólnie ćwiczenia i symulacje pozwalały sprawdzić jak przybliżone w części wykładowej 
modelowe rozwiązania funkcjonują w praktyce. Każde z wprowadzonych zagadnienień merytorycznych 
finalizowała wymiana zawodowych  doświadczeń i osobistych poglądów na poszczególne obszary 
zarządzania w firmie. Momentami była ona naprawdę ekscytująca. Uczestnicy szkolenia błyskawicznie 
stworzyli zgrany Team. Było to możliwe dzięki  zaangażowaniu i rzadkim umiejętnościom Pana Sławka 
Krynickiego prowadzącego szkolenie. W praktyce trenerskiej zaskakuje On nie jedną umiejętnością. 
Posiada bardzo cenny talent klarownego formułowania myśli wzbudzający w słuchaczach głębokie 
zainteresowanie podejmowaną tematyką jak również talent wywoływania i ustawicznego pobudzania 
doskonałego samopoczucia grupy. Jego autentyczny optymizm, szczery, otwarty i naturalny styl bycia 
zachęcał wszystkich do czynnego uczestnictwa w zajęciach. Są to cechy inspirujące otoczenie, 
powodujące maksymalną aktywność intelektualną słuchaczy i umożliwiające spełnianie niezwykle 
trudnej funkcji Przewodnika po świecie biznesu. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na tę cenną 
umiejętność, która niezastąpiona jest zwłaszcza w trakcie realizacji wielogodzinnych bloków 
szkoleniowych. Prowadzący szkolenie to kolejny profesjonalista, z którego wiedzy i doświadczenia 
mieliśmy szansę korzystać w HOMO CREATORE. Zastanawialiśmy się czy to możliwe, żeby nas, 
menadżerów poszukujących na co dzień kreatywnych rozwiązań w dziedzinie reklamy, inspirowali do 



działania Trenerzy Biznesu. Kto by pomyslał, że dwudniowe szkolenie może stać się początkiem 
prawdziwej przygody w Biznesie. A jednak może. Dziś szukamy innowacyjnych rozwiązań również w 
obszarze zarządzania. Dlatego możemy szczerze polecić Państwu Ich doświadczenie. Prawdopodobnie 
Państwa Firma, podobnie jak nasza, inwestuje nie tylko w rynkowy wizerunek, dba nie tylko o zysk 
lecz troszczy się również o rozwój osobisty swoich Pracowników. Nie ważne jaki jest profil Waszego 
działania. Jeśli pragniecie ulepszać funkcjonujące w Waszej Firmie rozwiązania, jeśli czujecie potrzebę 
aby doskonalić Wasz Biznes to wizyta w HOMO CREATORE może okazać się niezwykle cenna i 
zaskakująco efektywna. Wierzymy też, że zdziwicie się równie mocno jak my, że dwudniowe szkolenie 
może stać się początkiem prawdziwej Przygody w Biznesie Będzie to Przygoda fascynująca.  

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GONE PLAYING, INC. 
GERMANY 
Landauer Str. 29 
70499 Stuttgart 
fon: +49 711 8892958 
stuttgart@goneplaying.net  

GONE PLAYING, INC.  
UK 
Unit 3, 48 Red Lion Street 
London, WC1R 4PF 
fon: +44 7970 468167 
 london@goneplaying.net 

GONE PLAYING, INC.  
POLAND 
ul. Bednarska 23 lok 62/63 
00-321 Warszawa 
fon: +48 790 221569 
 warsaw@goneplaying.net 

GONE PLAYING, INC.  
SPAIN 
C/ Sant Pere Martir 6 
08012 Barcelona 
fon: +34 93 329 2238 
 barcelona@goneplaying.net 

  
 
 


