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„Life is about something more
than just egoistic survival.”

Dawid Świstek
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Dawid Świstek
Przedsiębiorca, Trener Wystąpień Publicznych, Doradca Biznesowy.
Jeden z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych mówców w Polsce. Jego prezentacje i szkolenia wielokrotnie były oceniane przez publiczność jako najbardziej merytoryczne i przydatne. Łącząc swoją praktyczną wiedzę z wyjątkową autentycznością,
stworzył kilkanaście 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
International, T-Mobile, Multikino, Prudential, Mera czy
Uniwersytet Opolski. Dzielił scenę z najlepszymi
mówcami z Polski i świata m.in. Brian Tracy,
prof. Jerzy Bralczyk, Kevin Hogan, Marcin Prokop
czy Jacek Walkiewicz. Jest autorem książki “Kariera
oparta na faktach” oraz twórcą internetowym,
jednocześnie pisze 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 mentalną, która
pomaga osiągać uczestnikom
potężne rezultaty.

SZKOLENIE Z PERSWAZJI

Ekspert Perswazji
Nabierz świadomość słów. Efektywnie komunikuj.
Unikaj manipulacji.

Co powoduje, że warto wziąć udział
w Ekspercie Perswazji?
Większość szkoleń z komunikacji uczy podstawowych i ogólnodostępnych
schematów. Możliwe, że spotkałeś się z sytuacją, kiedy ktoś próbował wywrzeć
na Tobie wpływ, ale wzbudził na Tobie jedynie uśmiech politowania.
Warsztat Ekspert Perswazji to szkolenie, w którego trakcie nie tylko poznasz
skuteczne procesy lingwistyczne, ale staniesz się świadomym rozmówcą.
Zaczniesz po prostu słyszeć więcej. Dawid Świstek zadbał o to, aby przeprowadzić
Cię od podstaw komunikacji, które często najlepiej działają, po zaawansowane
schematy, które mogą dosłownie „zaczarować rozmówcę”. A wszystko to poparte
latami praktycznych badań i testów.

Szkolenie Ekspert Perswazji to sztuka komunikacji
w Biznesie i nie tylko.

Jak szkolenie wygląda w praktyce?
Ekspert Perswazji jest prawdopodobnie jednym z najbardziej praktycznych warsztatów
na temat komunikowania się. Każdy moduł zakończony jest praktycznym ćwiczeniem,
gdzie w grupie lub w parach przećwiczysz zdobytą wiedzę. Poruszone zostaną nie tylko
aspekty mowy werbalnej, ale również niewerbalna mowa ciała, która niejednokrotnie
mówi więcej niż słowa. Poznasz sposoby na wykrywanie niespójności poprzez narzędzia
psychologii kłamstwa… Poruszymy tematy, które do tej pory były wykorzystywane w
szkoleniach jednostek specjalnych!

Przyjdź na kurs i poznaj sztukę perswazji,
stań się ekspertem i stosuj lingwistykę z rozwagą.

Komunikujemy się cały czas
Każdego dnia, w domu, pracy, na mieście… komunikujemy
się. Dlatego program szkolenia został skonstruowany w taki
sposób, aby dać Ci narzędzia i uniwersalną wiedzę, którą wykorzystasz w różnych aspektach życia. Dzięki nim zaczniesz
skuteczniej sprzedawać, w trakcie negocjacji osiągniesz wię
cej, a w codziennym życiu zaczniesz unikać konfliktów i
szybciej będziesz dochodzić do porozumienia.

Perswazja a manipulacjant
Szef kuchni biorąc nóż, może za jego pomocą
przygotować wykwintną potrawę, którą
zadowoli podniebienia gości swojej
restauracji. Ten sam nóż w rękach bandyty
może okazać się narzędziem zbrodni.
Podobnie jest z perswazją. Na
szkoleniu poznasz wiele strategii, które
używane przez nieodpowiednich ludzi
mogą stać się niebezpieczne. Celem
szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystywać je
w etyczny sposób do czynienia dobrych rzeczy.

Stań się Ekspertem Perswazji
i już nigdy nie daj się zmanipulować.

Nie daj się zmanipulować!
Szkolenie da Ci to nie tylko przewagę, ale również umożliwi Ci skuteczną obronę.
Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, zawodowo negocjujesz, czy prowadzisz biznes – jesteś narażony na wywieranie wpływu i to nie tylko ze strony drugiego człowieka.
Każdego dnia jesteś bombardowany reklamami, ofertami i propozycjami. Warto znać
mechanizmy, których 90% osób nie dostrzega i mieć świadomość tego, co dzieje się w
Twoim codziennym otoczeniu. Nauczysz się asertywnie reagować i unikniesz negatywnych sytuacji braku świadomości i pozostawania biernym.

WEŹ UDZIAŁ W EKSPERCIE PERSWAZJI

SZKOLENIE Z WYSTAPIEŃ PUBLICZNYCH

Praktyk

Wystąpień Publicznych
Stań na scenie. Bądź pewny siebie. Miej plan co powiedzieć.
Porwij publikę.

Co powoduje, ze Praktyk Wystąpień Publicznych
to warsztat inny niż wszystkie?
To, co powoduje, że Praktyk Wystąpień Publicznych jest wyjątkowy, kryje się już w
pierwszym wyrazie jego nazwy. To nie jest kolejne szkolenie, w trakcie którego poznasz
tylko teorię i dowiesz się, że należy nauczyć się wystąpienia na pamięć, mieć dobre slajdy i być ekspertem w swojej dziedzinie. Podczas tego warsztatu poczujesz na własnej
skórze, czym są wystąpienia i przemówienia publiczne. Będziesz prezentować przed
innymi uczestnikami i poczujesz się w tym swobodnie. Jednak nie od razu – zaczniesz
od podstaw, nie rzucimy Cię na głęboką wodę już w pierwszym dniu. Dawid Świstek,
autor schematu The Art of Authentic Speaking zadbał o to, aby proces nauki wystąpień
był naturalny i łatwy do przyswojenia przez każdego. Efekty te może poprzeć 150
absolwentów, którzy przeszli wymagający egzamin praktyczny na końcu warsztatów.
Niezależnie od tego, czy przyjdziesz na ten warsztat z bagażem umiejętności, czy bez
żadnych doświadczeń, szóstego dnia zaskoczy Cię to, jak duży progres osiągniesz.

Jak to wygląda w praktyce?
Program warsztatów został zaprojektowany w taki sposób, aby przeprowadzić Cię płynnie od najbardziej podstawowych elementów po zaawansowane techniki. Został on rozbity na 3 zjazdy po 2 dni, dzięki czemu nadmiar wiedzy Cię nie przytłoczy i będziesz mieć
czas na jej przyswojenie. Dodatkowo każdy moduł jest zakończony ćwiczeniem, dlatego
nie tylko zdobędziesz teorię, ale sprawdzisz ją praktyce. To pozwoli Ci w trakcie tych 6 dni
wystąpić kilkadziesiąt razy! Na koniec weźmiesz udział w egzaminie praktycznym, którego zdanie zapewni Ci wartościowy certyfikat.

Poczuj przypływ adrenaliny i unikalną energię
płynącą z dobrych wystąpień publicznych!

Mówcą się nie rodzisz, mówcą się stajesz.
Autentyczne i skuteczne wystąpienia oraz przemówienia publiczne to 90% narzędzi,
a tylko 10% wrodzonego potencjału. Sam Dawid jest tego przykładem. W trakcie kilku
lat przeszedł drogę od ucznia do trenera, dzielącego scenę z takimi osobistościami jak
Brian Tracy czy Kevin Hogan, zdobywając oceny publiczności 4,7 w 5-cio stopniowej skali.

Wystąpienia publiczne jako najlepsza inwestycja
Podobno Warren Buffet, jeden z najpotężniejszych inwestorów na świecie, kiedy został
zapytany o to, jaka była jego najlepsza inwestycja, odparł, że bilet na warsztaty z wystąpień publicznych. Umiejętność wypowiadania się przed widownią składa się z wielu
aspektów, a wśród nich najważniejsze są takie obszary jak: komunikacja, retoryka, sprzedaż, pewność siebie, panowanie nad emocjami, poczucie wartości. Dlatego to, czego
nauczysz się w trakcie tych 6 dni, będzie można wykorzystać zawsze w różnych kontekstach codzienności.

Człowiek jest stworzony do wystąpień.
Człowiek z natury rodzi się nie czując obaw przed wystąpieniami publicznymi. Dopiero
potem (na przykład w szkole) jesteśmy wyciągani na środek klasy za karę, przez co wpajane są nam negatywne nawyki. Pora to zmienić i wrócić do stanu, kiedy moment, jak
wszyscy na nas patrzą, nie budzi w nas stresu i lęku, ale podniecenie i ekscytację.

Naucz i stosuj w praktyce autorski system
The Art of Authentic Speaking.

Kiedy nauczysz się skutecznie mówić o tym, co masz w głowie, będzie możliwe szerzenie
Twojego przekazu do setek, tysięcy, a nawet milionów osób jednocześnie, przez co Ty lub
Twoja firma urośniecie w wielką siłę. Tym się wygrywa na rynku. Dlatego zarejestruj się
na Praktyka Wystąpień Publicznych już teraz, ponieważ bez tego znacznie mniej osób
dowie się, jak wiele masz do zaoferowania.

WEŹ UDZIAŁ W PRAKTYKU WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

SZKOLENIE ZE SPRZEDAŻY

Nowoczesne strategie sprzedaży

Master Sales System

Poznaj strategie sprzedaży i dowiedz się jak
pozyskać klienta

Co powoduje, że warto wziąć udział
w Nowoczesnych Strategiach Sprzedaży?
Sprzedaż jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych tematów szkoleń, jakie
można sobie wyobrazić. Jeżeli jesteś sprzedawcą lub przedsiębiorcą, z pewnością niejednokrotnie brałeś udział w takich kursach. Bez wątpienia zgodzisz się też z tym, że w
trakcie tych wszystkich szkoleń, techniki, których Cię nauczano, powielały się. Dodatkowym problemem mogło być też to, że teoria brzmiała dobrze i była logiczna, natomiast
w praktyce nie zawsze się sprawdzała.

Nowoczesne Strategie i Techniki Sprzedaży.

Przestań walczyć ceną i zyskaj więcej klientów.
Poznaj prawdziwe techniki sprzedaży
Jak zwiększyć sprzedaż? „Zrób wyprzedaż”. Bzdura! Istnieją znacznie lepsze i skuteczniejsze sposoby na generowanie większej liczby klientów niż granie ceną i stosowaniem
rabatów. W trakcie warsztatów poza taktykami, które będzie można wdrożyć od razu,
chociażby podczas spotkań, które zwiększą Twoją skuteczność, poznasz techniki procesowe. Nauczysz się, jak zaplanować proces transformacji Twojego biznesu, którego
celem będzie zwiększenie zaufania wśród Twoich klientów i budowanie z nimi lepszych
relacji. To w perspektywie przełoży się na wzrost klientów z poleceń. Zaufanie i relacje to
jeden z najcenniejszych zasobów biznesu, a jego skrupulatny przyrost może skutkować
znaczącym rozwojem Twojego biznesu z miesiąca na miesiąc.

Zacznij zamykać więcej transakcji i czerp
większą satysfakcję ze sprzedaży.

Jaki jest problem większości szkoleń sprzedażowych?
Przede wszystkim głównym problemem szkoleń ze sprzedaży jest to, że nauczane na
nich strategie, nie zmieniły się na przełomie wielu lat. Sposoby sprzedażowe nie ewoluują, a ich trenerzy nie dostosowują ich do ciągle zmieniającego się rynku. To duży
problem, ponieważ klienci nabierają coraz większej świadomości, a sprzedawcy tracą
uwagę i czujność. Jeżeli jesteś sprzedawcą, powinieneś mieć świadomość, że już nie
sprzedaje się jak kilka lat temu, realia się zmieniają, a Ty musisz stale aktualizować

Praktyka i wzorce najlepszych, czyli jak pozyskać klienta
To właśnie ze względu na realną potrzebę i brak zaktualizowanych programów szkoleniowych powstał warsztat Nowoczesne Techniki Sprzedaży. Warsztat ten jest inspirowany wyłącznie doświadczeniami i badaniami, jakie zostały sprawdzone w praktyce
przez Dawida Świstka. To, co jest przerabiane w trakcie tego kursu, to efekt lat obserwacji, głębokich analiz i sprawdzania w praktyce najskuteczniejszych sprzedawców
wszech czasów, takich jak Steve Jobs czy Donald Trump. Wszystko, czego dowiesz się w
trakci warsztatu, musiało przejść skrupulatny i
wymagający proces weryfikacji Dawida, który sprawdzał
działanie na swoich przypadkach,
podważał ich działanie i testował w różnych
kontekstach. Dlatego nie dostaniesz tu nic, co nie wy
nikałoby z doświadczenia – jest to czysta esencja
okrojona o techniki, które brzmią dobrze wyłącznie w
teorii. Wszystko oczywiście również przerobisz na własnym przypadku w trakcie wielu praktycznych ćwiczeń.

WEŹ UDZIAŁ W
MASTER SALES
SYSTEM

Power Speech
- Solidna dawka motywacji i autorefleksji.
- Ciekawa wiedza, na poważnie i z humorem.
- Poczucie zrozumienia, nastawienie się
na pozytywne zmiany.

Znakomity wykład motywacyjny często nazywany mową motywacjną lub tzw. power
speech’em traktowany przez pracowników
z nadzieją, z rezerwą a często z odrzuceniem
ma sens, gdy w organizacji rzeczywiście
„dzieje się coś”. Zazwyczaj power speech
odbywa się w obliczu zbliżających się zmian,
głównie tych o konsekwencjach negatywnych. Restrukturyzacja, fuzja, połączenie,
zamrożenie płac, likwidacja miejsc pracy,
relokacja firmy lub jej części wymagają właściwej komunikacji adresowanej do pracowników, także jej „oprawy”.

Nasza recepta na efektywny „Power Speech” przemawiać ładnym i
zrozumiałym językiem, z pasją i przekonaniem, z wiarą w lepsze jutro.

Podstawowym przesłaniem wykładów motywacyjnych prowadzonych przez
DS Academy jest pozbycie się schematu power speech’a jako klasycznej nowy
motywacyjnej.
Prowadzimy power speech zarówno dla małych, średnich jak również dla kilkuset
osobowych grup, adresowany do kadr managerskiej, specjalistów, pracowników
pierwszej linii, pracowników produkcyjnych.
Dostarczamy zebranej grupie słuchaczy ciekawą wiedzę merytoryczną, humor,
inspiracje i energię. Celem jest pozyskanie przychylności osób z pozytywnymi
odczuciami, przekonanie tych z negatywnym nastawieniem.

Unikatowość Power Speech wynika z udziału

mówcy Dawida Świstka. osoby, która mając za sobą różne szczeble rozwoju kariery
w przekonywujący sposób dzieli się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym.
Dawid Świstek potrafi pozytywnie zmienić nastawienie nawet dużej grupy słuchaczy i stać się inspiracją do poszukiwania własnej drogi rozwoju. Buduje atmosferę
zaufania i szacunku. Sprawia wrażenie mówcy wewnętznego, odbiegającego od roli
wynajętego speakera, celebryty.

Ogólny zakres tematyczny „Power Speech”:
„Nowoczesna sprzedaż - czyli jak zostać gladiatorem i pozbyć się
konkurencji.”
Wykład motywacyjnych dotyczy obszarów sprzedaży, budowania marki,
budowa nia wizerunku eksperta.
- „Wejdź na szczyt swoich możliwości”. Wystąpienia z obszaru motywacji,
nawyków, osiągania celów.
- „Czy perswazja jszcze działa?” Obszar: komunikacja, wywieranie wpływu,
etyka biznesowa.
Prowadzimy mowy motywacyjne szyte na miarę związane ze zmianami
organizacyjnymi, budowaniem zespołów, pracy zespołowej, motywacją,
zaangażowaniem, lojalnością, misiją i celemi firmy, poszukiwaniem innowacji.

Czas trwania:

Wystąpienie motywacyjne od 30 minut do 90 minut.

Korzyści dla uczestników:

- Praktyczna i ciekawa wiedza merytoryczna mówcy Dawida Świstka.
- Umiejetne nastawienie duzej grupy słuchaczy na pozytywne tory.
- Energia, humor, konkret, autetycznie, z serca nie z kartki.
- Wiara w sens pracy, nadzieja na lepsze jutro, pozytywne nastawienie, duża
motywacja

ZAMÓW POWER SPEECH

Opinie

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 KATRZYŃSKI
Właściciel Rise360

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

KEVIN HOGAN
Autor The Science of Influence

KAROL CIBROWSKI

Trener Mentalny Juniorów

W fenomenalny sposób uczący wystąpień
publicznych, łączy olbrzymią
wiedzę, jeszcze większe doświadczenie i
solidną dawkę humoru. Goraco
polecam.

„

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 i pasją. Jest zawsze perfekcyjnie przygotowany do wystąpień oraz
szkoleń. To bez wątpienia spójny Trener
i Mówca, który reprezentuje te wartości,
które wyznaje i wiedzę, które poznał a co
najważniejsze doświadczył.

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

Realizowane projekty i osiągnięcia

Wystąpienie z Kevinem
Hoganem

Wystąpienie z Brianem
Tracy w Szczecinie

Wystąpienie dla ponad
2000 osób w trakcie
konferencji Juice Plus+

Galeria zdjęć ze szkoleń

Kontakt
Klienci biznesowi
biznes@dawidswistek.com
+48 694 333 443

www.facebook.com/dawidswistekpl

instagram.com/dawid_swistek

linkedin.com/in/dawid-świstek-a5372688

