


>KIM JEST DAWID ŚWISTEK?
TRENER WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, MÓWCA, EKSPERT WYWIERANIA

WPŁYWU I JĘZYKA PERSWAZJI

Jeden z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych mówców w Polsce. Jego prezentac

je i szkolenia wielokrotnie były oceniane przez publiczność jako najbardziej merytory

czne i przydatne. Łącząc swoją praktyczną wiedzę z wyjątkową autentycznością, 

stworzył ki I kanaście autorskich programów szkoleniowych, z których skorzystało już 

ponad 30000 osób. Od 7 lat pomaga ludziom i organizacjom realizować wyznaczone 

cele, specjalizując się w trzech obszarach: wystąpienia publiczne, sprzedaż, perswazja 

i komunikacja. Przez wielu uznawany jako ekspert w dziedzinie wywierania wpływu 

i języka perswazji, a jego wiedzę w tym zakresie doceniły takie marki jak: Brian Tracy In

ternational, T-Mobile, Multikino, Prudentia I, Mera czy Uniwersytet Opolski. Jest autorem 

książki "Kariera oparta na faktach
ff 

oraz twórcą internetowym,jednocześnie pisząc liczne 

artykuły do branżowych czasopism. 

Prywatnie szczęśliwy mężczyzna, który bezgranicznie wierzy, 

iż świadomość jest większym zasobem, niż kolekcja suchej 

wiedzy, dlatego w swoich szkoleniach i wystąpieniach poza 

warstwą merytoryczną, wykorzystuje też głęboką pracę men ta I

ną, która pomaga osiągać uczestnikom potężne rezultaty. 



OD 2011 ROKU ZMIENIA OBLICZE RYNKU ROZWOJU
OSOBISTEGO W POLSCE

Wraz z rozpoczęciem działalności biznesowej Dawid Świstek stworzył markę DS Acade-
my, która swoją misją “Praktycznie Budzimy Ludzki Potencjał” wyróżnia się na tle innych 
firm szkoleniowych praktycznym podejściem do rozwoju kompetencji. Stworzył kil-
kanaście autorskich programów szkoleniowych, spędzając ponad 9000 godzin na sali 
szkoleniowej, co w efekcie wzniosło jego nazwisko do wyróżniającej się postaci na rynku 
rozwoju osobistego w Polsce. Występował na największych biznesowych wydarzeniach, 
dzieląc scenę z takimi mówcami jak: Brian Tracy, Kevin Hogan, Marcin Prokop, prof. 
Jerzy BJerzy Bralczyk czy Jacek Walkiewicz. 

Dawid Świstek i firma DS Academy specjalizują się obecnie w czterech obszarach 
rozwoju kompetencji biznesowych: 

- Sprzedaż
- Komunikacja i perswazja
- Wystąpienia publiczne 
- Kariera i Personal Branding

Dawid Świstek jest również szanowanym mentorem i doradcą, który swoją wiedzą 
pomaga właścicielom firm, dyrektorom i managerom w rozwoju ich przedsiębiorstw 
oraz działów sprzedaży. 
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REFERENCJE I WYRÓŻNIENIA

Kamil Romel-Sambor
WŁAŚCICIEL 360SBC I PREZES
BRIAN TRACY INTERNATIONAL

Pracuję z Dawidem od ponad 2 lat, Dawid jest absolutnie i bezapelacyjnie 
profesjonalistą w swoim zawodzie, swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się
z pełnym zaangażowaniem i pasją. Jest zawsze perfekcyjnie przygotowany do 
wystąpień oraz szkoleń. To bez wątpienia spójny Trener i Mówca , który reprez-
entuje te wartości, które wyznaje i wiedzę, które poznał a co najważniejsze 
doświadczył

Patrycja Wieja
ZWYCIĘŻCZYNI PROGRAMU PROJEKT LADY TVN

Pan Dawid do swojej pracy podchodzi bardzo profesjonalnie, rzetelnie
i z ogromnym zaangażowaniem. Dzięki współpracy otrzymałam wiele cen-
nych wskazówek, które w znacznym stopniu poprawiły mój sposób wypowi-
adania się podczas przemówień publicznych. Zdecydowanie polecam!

Kevin Hogan
AUTOR THE SCIENCE OF INFLUENCE

Dawid Świstek to wschodząca gwiazda w Polsce. Jego energia, determinacja
i dbałość o szczegóły wraz z troską o odbiorcę, sprawiają, że jest jedną z tych 
osób, od których musisz się uczyć.

Filip Prokop 
PRZEDSIĘBIORCA, INWESTOR

Dawid Świstek to człowiek który kupił mnie swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Mimo że jest młodszy mogę jedynie patrzeć z podziwem jak szybko się 
rozwinął i jak umiejętnie korzysta z ogromnej wiedzy, którą posiada.

Błażej Katarzyński 
WŁAŚCICIEL RISE360

Prawdopodobnie jedyny trener w Polsce, który skupił się na rozwoju swoich 
uczniów, a nie samym sobie. Ogromna wiedza i jeszcze większa chęć do jej 
przykazywania. Dawid od samego początku jest na szczycie mojej listy
trenerów.



REFERENCJE I WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie dla najlepszego prelegenta kongresu Maksimum 
Osiągnieć z udziałem Briana Tracy w Szczecinie - 2017 rok

Wyróżnienie dla najlepiej ocenianego prelegenta konferencji
organizowanych przez Brian Tracy International w pierwszym 

półroczu 2018 roku



> KONTAKT

DS Academy Sp. z o.o. 

u I. Rogowska 727 A

54-440 Wrocław

Email: biuro@dawidswistek.com 

Telefon: +48 694333443 

@ dawidswistek.com/ 

(D facebook.com/dawidswistekpl/

@ instagram.com/dawid_swistek/

Dawid Świstek< 


