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Nazywam się Ola Węgrowicz – Łastowiecka i jestem Strategiem Komunikacji,
Trenerem Biznesu oraz Coachem ICF PCC – spoiwem tych trzech obszarów
jest człowiek i relacje. 

Posiadam ponad 17 letnie doświadczenie w pracy w korporacjach w sektorze
B2B w obszarze Marketingu, w tym 13 lat po stronie Domów Mediowych. 

Od ponad 5 lata prowadzę firmę szkoleniowo – coachingową Leaders House
prowadząc business coaching, warsztaty i konsultacje oraz wdrażając Agile w
organizacjach. Jestem certyfikowanym Scrum Masterem.

Wykładam również na studiach podyplomowych Reklamy na SGH. 

Uczę strategicznego myślenia, porządkowania procesów strategicznych,
pobudzam kreatywność wykorzystując techniki metody Design Thinking do
tworzenia innowacji. 

Wspieram i rozwijam Managerów w rozwoju poprzez coaching grupowy i
business coaching. 

Jestem twórcą kart coachingowych Authentic Stories do odkrywania siebie i
swojej historii.

Jestem twórcą metody LEADER®, która pozwala ćwiczyć autentyczne
przywództwo w oparciu o relacje.

Kim jestem?



Jak dobrać właściwy model pracy dla twojej organizacji/twojego
projektu
W jaki sposób Agile zapewnia przewagę biznesową.
Poznacie efektywne techniki pracy zespołowej dedykowanej dla
firm pracujących w środowisku innowacji i zaawansowanych
technologii. 
Czym jest Scrum i w jakim celu się go używa.
Co jest potrzebne aby zacząć.
W jaki sposób przygotować się do zmiany.
Jak pobudzić kreatywność w zespole projektowym.
Jakim typem osobowości jesteś jak to wpływa na Twoją
komunikacje w zespole
Poznasz podstawy Scruma w porównaniu z innymi metodami
Przećwiczysz go w praktyce - Symulacja Scruma.
Przygotujesz do wdrożenia swoje projekty

Dla kogo?
Warsztat przeznaczony członków zespołu, chcących zrozumieć
Scruma, aby móc zacząć realizować pracę w tym podejściu. 

Warsztat również dla liderów marketingu poszukujących rozwiązań
zwiększających efektywność na poziomie zespołów
interdyscyplinarnych i złożonych projektów.

Czego się dowiesz?
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Symulacja projektu
Porównanie różnych metod i narzędzi prowadzenia projektów.
Dobór metod pracy bazując na modelu Cynefin.
Mindset Agile na podstawie Agile Manifesto.
Czym jest Scrum -  symulacja Scrum
Karta Projektu
Kreatywności w projektach w oparciu o Design Thinking
Komunikacja w projektach w oparciu Discovery Insight
Skuteczna Retrospektywa

Ramowy program:
I dzień:

Tools: Warszawa: Sala TBC
Termin: 28 Lutego 
Czas trwania: 8h
Uczestnicy: maksymalnie 15 osób
Cena: 870PLN/uczestnik
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