Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć,
nie możesz tym zarządzać!
Peter Drucker

Chcesz efektywnie
i bezpiecznie rozwijać swój biznes?

Włącz swój SONAR

POMAGAM
WPROWADZIĆ
FIRMĘ NA WYŻSZY
POZIOM

Grzegorz Gruza
Od 16 lat jestem przedsiębiorcą,
konsultantem i strategiem biznesu.
Doradzam, prowadzę szkolenia i
mentoring, które wspierają
przedsiębiorców i menadżerów tak, aby
maksymalnie wykorzystywali swój
potencjał i talenty.
Mam własne, bogate doświadczenie
biznesowe w następujących branżach:
doradczo-szkoleniowej, edukacyjnej,
gastronomicznej oraz IT. Jedną ze
spółek przekształciłem w dochód
pasywny.
Jestem absolwentem studiów
magisterskich (Instytut Nauk o
Ziemi/UMCS), Public Relations (WSPA
Lublin), studiowałem na kierunku MBA
(Business Center Club/Erasmus
University).
Posiadam kompetencje mentora
biznesu potwierdzone certyfikatem.
Jestem certyfikowanym coachem i
trenerem przywództwa JOHN
MAXWELL TEAM.
Skutecznie doradzam zarówno małym
jak i średnim firmom w fazie wzrostu i
rozwoju. Pracuję doradczo-szkoleniowo
z dużymi organizacjami w Polsce i za
granicą.
Prywatnie jestem życiowym optymistą.
Mężem jednej żony i ojcem trzech
córek. W wolnych chwilach staję się
taternikiem i narciarzem, kocham
godziny spędzone na desce
windsurfingowej. Biegam.

PRACOWAŁEM
Z MENADŻERAMI
PONIŻSZYCH FIRM
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Metodologia - PERSONAR SYSTEM

Co jest potrzebne każdej firmie, aby mogła się mądrze rozwijać?

Doświadczenie współpracy z korporacjami w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz osobiste doświadczenia
biznesowe z każdym rokiem przybliżały mnie do odkrycia mojej odpowiedzi na powyższe pytanie.
Wynika ono setek przeczytanych książek biznesowych, wielu konferencji i seminariów, w których
uczestniczyłem, wiedzy zdobytej na studiach MBA, doświadczenia obserwacji i doradztwa dla firm
z sektora MSP i wreszcie osobistych sukcesów zawodowych oraz kilku bolesnych porażek.
Szukałem odpowiedzi, która będzie prawdziwa i prosta na tyle, aby nie wymagała od
przedsiębiorców długich lat zgłębiania wiedzy z zakresu finansów czy zarządzania.
Znalazłem. Moja odpowiedź na pytanie zawarte w pierwszym zdaniu zawiera się w autorskim
systemie, który pozwala mi komplementarnie diagnozować kondycję biznesową moich klientów,
a następnie skutecznie im doradzać i udostępniać sprawdzone narzędzia, których potrzebują.
Każdy z nas, mając małą lub średnią firmę potrzebuje opanować płaszczyznę PERSON i SONAR
z 8 podstawowymi obszarami i zarządzać nimi na bazie kilku sprawdzonych narzędzi.

Dzięki PERSONAR System uwolnisz się od nadmiaru
zadań, trosk i ryzyk.
Pomogę Ci zrealizować marzenia o biznesie, który
przynosi stałe zyski i nie wymaga Twojej codziennej
obecności w firmie.
PERSONAR System to proste i skuteczne narzędzia do
aktualnej analizy kondycji małej i średniej firmy.
PERSONAR System pozwala skutecznie - przez etap
zaplanowanej i kontrolowanej transformacji - dotrzeć
przedsiębiorcy do punktu, od którego Jego firma stale i
stabilnie się rozwija. Właściciel stając się własną „radą
nadzorczą”, korzysta z dedykowanego systemu
wskaźników (SONAR KPI), które regularnie ocenia i w
razie potrzeby we właściwym czasie wpływa na działania
strategiczne i operacyjne swojego biznesu.

SONAR
biznes to cele
i wyniki

W TRZECH
OSOBACH

Dla moich Klientów wcielam się w jedną w 3 poniższych ról
lub pełnię je TRZY równolegle. Zależy jaki jest cel projektu.
Naturalnie odnajduję się w roli MENTORA/COACHA,
DORADCY ZARZĄDU oraz TRENERA.
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Jako MENTOR/COACH pomogę Ci
maksymalnie wykorzystać
potencjał,
jaki masz w sobie. Uwierzysz, że
wszystko co potrafisz wymyślić, możesz
również osiągnąć. Więcej – pomogę Ci osiągnąć to, co
wymyślisz. Będziemy regularnie pracować na poziomie
Twoich kompetencji miękkich i twardych, bazując na
talentach jakie wnosisz od organizacji. Ta wspólna
podróż zmieni na zawsze Twoje patrzenie na siebie i to,
na ile stać Ciebie i Twój zespół.
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Jako DORADCA ZARZĄDU przyjrzę się
wszystkim 8 obszarom, jakie opisuję w
PERSONAR SYSTEM. Zobaczę w jakiej
kondycji jest obecnie Twoja organizacja.
Znajdę jej silne strony i potencjały wzrostu oraz obszary do
rozwoju. Następnie wspólnie określimy zakres działań
rozwojowych, zdefiniujemy strategię i wzniesiemy firmę na
wyższy poziom. Pomogę Ci osiągnąć mierzalne rezultaty.
Dostarczę Ci narzędzia, które pozwolą Ci dalej – już bez
mojej obecności, samodzielnie zarządzać strategicznymi
obszarami firmy i w prosty sposób je monitorować.
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Jako TRENER przygotuję wsparcie
kompetencyjne i narzędziowe dla
Twoich ludzi (kadra menadżerska,
specjaliści). Pomogę im opanować
nowe kompetencje w praktyce tak, aby służyły one
nowej strategii i codziennie budowały wyniki, na
których Ci zależy. Działania te przygotuję „szyjąc na
miarę” treść i formę szkoleń. Do dyspozycji mam swoje
bogate know-how i materiały szkoleniowe oraz dostęp
do wyjątkowych zasobów JOHN MAXWELL TEAM jak
również licencję do metodologii Leadership Tool Box.

"Pomysły są powszechnym towarem.
Wprowadzanie ich w życie nie jest.”
MICHAEL DELL, Dell CEO
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WŁĄCZ SWÓJ

SONAR

I WPROWADŹ FIRMĘ NA
WYŻSZY POZIOM

+48 501 504 200

grzegorz@gruza.eu

www.Grzegorz.Gruza.pl

