MACIEJ KOZUBIK - TRENER SPRZEDAŻY I BIZNESU
Strona internetowa: MaciejKozubik.pl
Kontakt mailowy: kontakt@maciejkozubik.pl
Kontakt telefoniczny: +48 504 908 360
Specjalizacja trenerska: sprzedaż i przywództwo, rozwój osobisty i przedsiębiorczość.

Specjalizacja coachingowa: coaching życiowy i biznesowy (w tym sprzedażowy).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w biznesie oraz sprzedaży (w branży finansowej,
reklamowej i FMCG). W zawodzie coacha i trenera realizuję projekty głównie dla małych i
średnich firm. Specjalizuję się w procesach szkoleniowo-edukacyjnych z obszaru sprzedaży, w
szczególności obsłudze klienta, negocjacjach handlowych, poszukiwaniu klienta oraz technikach
sprzedaży.

Właściciele firm proszą mnie o pomoc, gdy:
▪ Planują podnieść poziom sprzedaży i zdobyć nowych klientów.
▪ Planują osiągnąć bardzo ambitne cele biznesowe.
▪ Pracownicy nie wykorzystują swojego potencjału.
▪ Tempo rozwoju firmy nie jest takie jak należy.
Klienci oczekują ode mnie to, czego oczekują, ponieważ moje pomysły i sposoby pracy są inne:
▪ Stosuję proste podejście do biznesu, wykorzystując sprawdzone metody.
▪ Najpierw analizuję sytuację, aby dostosować metody do dalszej pracy.
▪ Mam odwagę powiedzieć właścicielowi, co hamuję rozwój jego firmy.
▪ Każde zadanie traktuję indywidualnie, bo nie ma uniwersalnej recepty.
Maciej Kozubik w liczbach:
▪ 4 dyplomy studiów wyższych.
▪ 2 ukończone uczelnie.
▪ 5 certyfikatów potwierdzających kompetencje coachingowe.
▪ 24 certyfikaty potwierdzające kompetencje trenerskie i biznesowe.
▪ Ponad 10 lat doświadczenia coachingowego (coach indywidualny i grupowy).
▪ Ponad 11 lat doświadczenia trenerskiego (trener biznesu i sprzedaży).
▪ Ponad 13 lat w biznesie i 4 lata na stanowisku kierowniczym.
▪ Ponad 8.000 przeszkolonych osób (na sali szkoleniowej i za pośrednictwem Internetu).
Wybrani klienci:
ArcelorMittal Poland S.A., Sysco Polska Sp. z o.o., CoachWise S.A. (d. Coaching Center), d*Fusion Communication,
Elsen Logistyka Sp. z o.o., Flashop, Mind Lab Sp. z o.o., Aretech, Projekt Firma, 8&8 sp. z o.o., ITC Partners Sp. z o.o.,

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach (Parlament Studencki), Akademia Górniczo – Hutnicza (NZS), Treco Sp. z o.o., Poliglotus,
Fabryka Kreatywności, LKJ Lewada, Professional, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Silesia Development,
Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Tiviano Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Biznesu, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Kancelaria
Windykacyjna „Mediator”, Internet Planet, Carenzo.

SOLIDNE PRZYGOTOWANIE

OPINIE KLIENTÓW
Pan Maciej Kozubik zasłużył na
zaufanie jakim go obdarzyliśmy.
Uczciwość i rzetelność jest istotnym
czynnikiem mającym wpływ na
ogólną, bardzo wysoką jakość
świadczonych usług trenerskich.
ArcelorMittal Polska S.A

Maciej jest jedną z tych osób, które
potrafią na każdym poziomie
rozmowy i współpracy bardzo
pozytywnie zaskoczyć. Bardzo dobrze
zorganizowany, kreatywny i
konsekwentny człowiek. Obiema
rękami podpisuje się pod jego
kompetencjami.
Osoba prywatna

Wspólnie z Maciejem
współpracowaliśmy przy projekcie
„Przywództwo dla Bezpieczeństwa”
jego szkolenia pełne są pozytywnej
energii oraz profesjonalizmu. Wysoko
cenię Macieja za znajomość zagadnień
z obszaru przywództwa, a także za
dobór narzędzi trenerskich.
Rekomenduję Macieja jako rzetelnego
trenera.
Osoba prywatna, trener

Uczestnicy ocenili kompetencje i
umiejętności coacha na poziomie 5,7
przy skali od 1 do 6, tak samo jak
wartość dostarczonego przez Pana
Macieja programu wsparcia.
Sysco Polska Sp. z o.o.

Dzięki wielkie za potwierdzenie
poprawności i właściwości własnych
przemyśleń w temacie strategii
działania, w temacie motywacji, za
zwrócenie uwagi na ogromne
znaczenie ludzi i relacji biznesowych, a
przede wszystkim za wsparcie dla
biznesu (mojego również) które
można usłyszeć w Pańskim wykładzie.
Kancelaria Windykacyjna „Mediator”

Miałem przyjemność brać udział w
sesjach coachingowych prowadzonych
przez Macieja. Jestem pod wielkim
wrażeniem jego kompetencji i
sprawności w posługiwaniu się
dostępnymi narzędziami
coachingowymi, przy pomocy mi w
osiąganiu zaplanowanych celów.
Polecam.
Osoba prywatna, pracownik bankowy

Maciej Kozubik współpracował jako
zewnętrzny coach/mentor CoachWise
S.A. (d. Coaching Center) przy
realizacji projektu „Śląski Program
Innowacji”, który prowadzony był w
okresie 02.2012-10.2012. Pan Maciej
zrealizował: sesje coachingowe dla
początkujących przedsiębiorców dla
10 osób, 82 godziny; sesje
mentoringowe dla początkujących
przedsiębiorców dla 12 osób 115
godzin. Jego praca oceniona jest na
bardzo dobrą przez uczestników
programu zarówno w obszarze
kompetencji jak i realizacji programu
merytorycznego.
CoachWise S.A.

Maciek jest osobą, z którą spotkanie
wpływa na życie i jego postrzeganie.
Dzięki Maćkowi dostałam szansę na
otwarcie oczu. Pozwolił mi zobaczyć
jak sama kształtuję własny świat i w
jaki sposób kreuję własną
rzeczywistość. Wystarczy spojrzeć z
dystansem na siebie i otaczający
świat, żeby odkryć że nic nas nie
ogranicza. To my sami tworzymy dla
siebie bariery i strefy komfortu, z
których trudno nam wyjść. Maciek
pozwala się przebudzić. Nie dostałam
żadnej recepty, a jednak odpowiednio
zadawane pytania i poprowadzone
sesje spowodowały, że znalazłam
odpowiedzi na wiele pytań i
obudziłam się.
Osoba prywatna, menadżer sprzedaży

Maciej jest jedną z tych osób, które
potrafią na każdym poziomie
rozmowy i współpracy bardzo
pozytywnie zaskoczyć. Bardzo dobrze
zorganizowany, kreatywny i
konsekwentny człowiek. Obiema
rękami podpisuje się pod jego
kompetencjami.
Osoba prywatna

Miałem okazję współpracować z
Maćkiem przy projekcie dla naszego
klienta. Z całą odpowiedzialnością
polecam Maćka jako trenera
prowadzącego zajęcia oraz jako
wsparcie w przygotowaniu
merytorycznym projektu. Przekazane
uwagi i wnioski po szkoleniu były dla
nas bardzo cenne.
Krzysztof Adamski,
Sales Brain POLSKA sp. z o.o.

Jako trener buduje świetny kontakt z
grupą. Twierdzi, że jest gadułą, ale w
jego fachu to chyba dobrze!
youngmedia.pl

Oceniam Pana Macieja Kozubik
coacha i trenera biznesu jako wysokiej
klasy specjalistę godnego polecenia.
Elsen Logistyka Sp. z o.o

Polecam Pana Macieja jako trenera
sprzedaży i zarządzania.
Maciej Koper, Zawodowi Sprzedawcy

Budowałem zespół zewnętrznych
Ekspertów do realizacji wymagającego
projektu. Pan Maciej bardzo dobrze
od samego początku wszedł w
projekt, jak również treści jakie
promuje pod względem wartości
pracy, którą realizuje na rzecz
Klientów są naprawdę wysokiej
jakości. Rekomenduje Pana Macieja
jako wiarygodnego i bardzo
wartościowego Eksperta, w zakresie
sprzedaży i zarządzania.
Grzegorz Radłowski, Phd Sales &
Management Expert, Business
Trainer, Mentor & Coach, Author of
business and sales books

Duża merytoryczna wiedza, jasność
komunikacji, duża chęć pomocy – tak
mogłabym opisać współpracę z
Panem Maciejem. Gorąco polecam!
Maja Szwed - grafik, fotograf,
webdesigner

Urodzony optymista, który potrafi
„zarażać” tym optymizmem innych.
Bardzo dobrze obeznany w tematyce
w coachingu i szkoleń. Z czystym
sumieniem mogę polecić jego usługi.
Osoba prywatna, pośrednik w obrocie
nieruchomościami

