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SZANOWNI PAŃSTWO,
Od kilku lat przybliżamy przedsiębiorcom oraz przyjaciołom podróży, świat poza szlakiem.
Z naszej wspólnej wyprawy z najdalszych zakątków świata wracamy bogatsi nie tylko
o wrażenia, smaki i fotografie lecz o konkretną wiedzę z zakresu, którego Ty lub Twoja firma
potrzebujecie.

Jesteśmy butikowym biurem podróży, które angażuje najlepszych trenerów i mentorów
z danej dziedziny oraz przewodników z danego regionu wyprawy - nie korzystamy z atlasów
i podręczników oraz wiedzy teoretycznej, tylko z doświadczenia. Zawsze zabieramy ze sobą
specjalistów w swoich branżach, tak aby szkolenia i wykłady, które prowadzimy w danej kulturze i
miejscu były dla Was praktyczne i osadziły się w Was na stałe, aby kojarzyły się
z miejscem,
w którym będziemy się znajdować, emocjami i konkretnym doświadczeniem.

Łączy nas pasja do świata i rozumienia go. W niniejszej prezentacji przedstawimy Państwu
propozycję wspólnego wyjazdu do miejsca, które uznawane jest za drugą Dolinę Krzemową, gdzie
powstające Startupy osiągają statusy marek globalnych. Zobacz jak działa Izraelski system
innowacji technologicznych, dowiedź się jak działasz i myślisz.

DLACZEGO Z NAMI?

40 podróży
Zorganizowaliśmy wyjazdy na wszystkie kontynenty z
najlepszymi trenerami
i podróżnikami, którzy przekazywali swoją wiedzę
naszym podopiecznym.

60%

380 900 km
Przemierzyliśmy szmat drogi,
aby pokazać świat, przybliżyć
kulturę i wzmocnić integrację
w zespołach pracowniczych.

Tyle czasu inwestujemy w zwiedzanie,
doświadczenia i smakowanie kultury…
Pozostały? Dalekie podróże, to dla nas również rozwijanie siebie,
Przekraczanie granic nie tylko tych państwowych...

800 h
wpływających na rozwój osobisty,
efektywność pracy w zespole
i team building całych grup.

5 000 l
To mniej więcej 15 000 filiżanek pysznej,
świeżo mielonej kawy, która zasilała nas w
trakcie podróży

DLACZEGO IZRAEL?

IZRAEL został wybrany, nie ze względu na jego historię lecz za fakt,
iż jest najbardziej rozwiniętym ekonomicznie i przemysłowo krajem
na bliskim wschodzie.

IZRAEL SŁYNIE Z OSIĄGNIĘĆ:
W technologii wojskowej
Medycyny
Teleinformatyki i inżynierii przemysłowej
Bankowości i finansów
High technology

IZRAEL KREUJE TRENDY:
Rynkowe
Naukowe
Produktowe
Marketingowe

CO ZYSKUJESZ JADĄC Z NAMI?
Intensywny czas wyjazdu:
5 dni w Izraelu
Szkolenia z Jarosławem Kuźniarem z zakresu HR, Social Media i Personal
Brand, czyli jaką ścieżkę zawodową wybrać, jak poprawnie korzystać z Social
Mediów i budować przy tym swoją markę

Spotkanie z izraelską stolicą startupów:
Będziesz miał możliwość poznania jak funkcjonują Startupy w Izraelu w
Mindspace Tel Aviv

Zajęcia merytoryczne dla grup oraz indywidualne:
Sprawdzisz jaką posiadasz wiedzę z zakresu Social Media i budowania marki
Poznasz swoje predyspozycje w wyborze ścieżki zawodowej
Zastanowimy się, jak skutecznie rozmawiać z pracodawcami, jak znajdywać
zawody przyszłości, jak i gdzie praktykować

Wymiana doświadczeń:
Pozyskasz inspiracje do działania

Zwiedzanie i poznanie kultury Izraela:
Poznasz kraj z innej perspektywy
Zobaczysz to co niezauważalne

INSPIRACJE I ROZWÓJ BIZNESOWY
Odwiedzimy jeden z najnowocześniejszych startupów CoWorkingowych – Mind Space Tel Aviv

-

-

-

Spotkanie z Jarosławem Kuźniarem w MINDSPACE
Zastanowimy się nad zawodami przyszłości i perspektywicznymi ścieżkami
kariery: jaki kierunek studiów daje nam szansę, czy przekwalifikowanie ma
sens, dodatkowe studia czy kursy…
W czasie warsztatów przedstawimy zasady działania i czynniki sukcesu
marek osobistych, które poprawnie prowadzą swoje kanały
społecznościowe
Możliwa praca w grupach, podgrupach i indywidualna

HR & PR - SZKOLENIE
Jak szukać pracy w dzisiejszych czasach, jak rozmawiać z
pracodawcą, jak znaleźć zawód przyszłości i gdzie
praktykować – to tylko niektóre z pojęć, które uczestnikom
wyprawy przybliży Jarosław Kuźniar. Na co dzień pełni
różne funkcje, ale w swojej pracy zawsze opiera się na
szczerych kontaktach z ludźmi, a swoje marki prezentuje w
kontekście sprzedaży produktów.

Obecnie pełni także funkcję redaktora naczelnego programu
Onet Rano, który już V sezon dostarcza milionom widzów
najświeższe informacje ze świata biznesu, polityki, sportu i
kultury.
Sukces tego programu i bycie jego twarzą oznaczają,
zarówno dobre rozpoznanie rynku i jego potrzeb, jak i
umiejętność dobrej współpracy w zespole oraz niesłabnące
zaufanie widzów.

PERSONAL BRAND - SZKOLENIE
Wykład Jarosława Kuźniara to opowieść o pasji, która
według niego jest punktem wyjścia do realizacji codziennych
zadań i dalekosiężnych celów.
Lata dziennikarskiej pracy pozwoliły mu stworzyć doskonale
rozpoznawalną i skuteczną markę osobistą – dziś dzieli się
wiedzą, jak budować „personalbranding”.
Przekazuje
słuchaczom
doświadczenia
związane
z rozwojem własnego biznesu. Uczy, jak korzystać z social
mediów i dopasowywać komunikację do sytuacji. W narracji
pojawia się także temat podróży. Jak wykorzystując proste
sposoby nie zginąć w tłumie? Czego można nauczyć się o
sobie jeżdżąc po świecie?

SOCIAL MEDIA - SZKOLENIE
Budowanie swojej marki w social mediach wymaga pracy i
pomysłu.
Jarek, który dociera do prawie 800 tys. Obserwujących może
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Podczas szkolenia wskażemy, w jaki sposób wykreować
niestandardowe pomysły na zaangażowanie Obserwujących i
pokażemy, jak działać by nie pogubić się w cyfrowym świecie.

PROGRAM WYJAZDU

PLAN POSZCZEGÓLNYCH DNI WYJAZDU
DZIEŃ 1
Po południu spotykamy się na lotnisku w Warszawie i przez Tel Awiw kierujemy się do Jerozolimy. Wieczór spędzimy w tym
niezwykłym mieście, gdzie pamięć o przeszłości spotyka się z nowoczesnymi technologiami i młodym biznesem. Podczas
dobrej kolacji, która odsłoni przed nami specjały lokalnej kuchni, będzie okazja do poznania się i poczucia klimatu Izraela, a
także pierwszych elementów warsztatowych. Nocleg w Jerozolimie.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu wspólnie z naszym przewodnikiem zwiedzimy Jerozolimę. Zaczynamy od panoramy Starego Miasta z Góry
Oliwnej. To jeden z najpiękniejszych punktów obserwacyjnych w Izraelu. Schodzimy w dół do Doliny Cedronu, gdzie
zobaczymy najstarszy cmentarz Żydowski na Świecie. Będziemy przechodzić przez kilka chrześcijańskich świętych miejsc
takich jak Kaplica Wniebowstąpienia Wniebowstąpienia i Grób Maryi. Później wejdziemy do Starego Miasta przez Bramę
lwów. Dzielnicą Muzułmańska dochodzimy do Via Dolorosa i przez 14 stacji aż do miejsca ukrzyżowania. Skierujemy się do
Bazyliki Grobu Świętego, która znajduje się w Dzielnicy Chrześcijańskiej, a dalej, chwytając po drodze hummus lub falafel,
możemy kupić pamiątki na dużym Suqu (rynku) lub ceramikę w dzielnicy Ormiańskiej. Stąd już blisko do Dzielnicy
Żydowskiej i Ściany Płaczu.
Jednocześnie, poprzez doświadczenie zależności w grupie, każdy z nas będzie miał okazję zmapować swój obecny zespół
lub określić ten idealny/poszukiwany do planowanych działań. Przyjemne z pożytecznym – oto nam chodzi. Nocleg w
Jerozolimie.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu ruszamy do Masady, starożytnej twierdzy żydowskiej. Zbudowana przez króla Heroda, pełniła rolę pałacu
zimowego, ale jest także znana jako ostatnia ostoja Żydów pod koniec Wielkiego Buntu 6670 n.e.. Na górę dostajemy się
kolejką linową, jest również szlak dla pieszych. Zewsząd otacza nas widok pustyni. Następnie czas na Morze Martwe –
najniżej położone miejsce na Ziemi. Niezwykłe stężenie soli sprawia, że można utrzymać się na jego powierzchni bez użycia
siły. Być w Izraelu i nie zobaczyć tych miejsc byłoby grzechem. Powrót do Jerozolimy. Choć niezmiennie stanowi ona Święte
Miasto, coraz częściej oferuje ciekawy wybór barów i pubów.

DZIEŃ 4
Po śniadaniu opuszczamy Jerozolimę i autobusem jedziemy do Tel Awiwu, stolicy izraelskich start-up’ów.
To tętniące życiem miasto rozrywki, plażowania i życia nocnego, gdzie na każdym kroku zderzają się style,
a nowoczesne budynki wyrastają obok starej zabudowy. Po zameldowaniu w hotelu, wraz z naszym
przewodnikiem ruszamy, żeby je poznać. Zaczniemy w starej Jaffe, dziś dzielnicy Tel Awiwu, ale jej
początki sięgają 4000 lat wstecz! Plac z wieżą zegarową, skąd pójdziemy dalej, był z kolei centrum miasta
w XIX wieku. Potem udamy się w kierunku portu, gdzie zobaczymy skałę, na której leżała związana
Andromeda, zanim nie wybawił jej mitologiczny Perseusz. Po tak aktywnych dniach należy nam się chwila
relaksu. Wieczorem z naszymi trenerami zaczniemy pracę w mniejszych Grupach. Dostaniecie także
pierwsze własne projekty do przepracowania.
Nocleg w Tel Awiwie.

DZIEŃ
5
Po śniadaniu
zaczynamy projekt: Start-up Nation. Poznamy Tel Awiw od strony dynamicznego biznesu,
nowych technologii i innowacji. Spróbujemy zastanowić się nad fenomenem izraelskiej
przedsiębiorczości. Zobaczymy, gdzie spotykają się i robią interesy ludzie, którzy odnieśli tu sukces. Nie
będziemy jednak biernymi obserwatorami. Warsztaty i szkolenia z zakresu przeprowadzimy w
Mindspace – jednym z symboli II Doliny Krzemowej. Nocleg w Tel Awiwie.

DZIEŃ 6
Nad ranem ruszamy na lotnisko i wracamy do Polski.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA
DLA MARKI
Jarosław Kuźniar podczas całej wyprawy relacjonuje jej przebieg na swoich kanałach
społecznościowych, opisując przy tym miejsce, przybliżając sylwetki uczestników i
subtelnie pokazując markę.

Dajemy Państwu możliwość wykorzystywania wizerunku Jarosława Kuźniara we
własnych kanałach społecznościowych jako przewodnika / szkoleniowca Państwa
podopiecznych w okresie trwania wyprawy – w zakresie ustalonym pomiędzy stronami

Proponowane świadczenia reklamowe:
Instagram: emisja minimum 10 materiałów promocyjnych na Insta Stories
Facebook: emisja minimum 2 materiałów promocyjnych lub Wideo czatu z
uczestnikami
Twitter: emisja minimum 3 materiałów promocyjnych
Goforworld.com – publikacja 2 artykułów w czasie trwania umowy na temat podróży i
szkolenia

Przykładowa realizacja Insta Stories

DODATKOWE ŚWIADCZENIA
DLA MARKI

Przykładowa realizacja Insta Stories dla VOLVO

Przykładowa realizacja Insta Stories dla AVIS

Przykładowa realizacja Insta Stories dla Nespresso

Przykładowa realizacja Insta Stories dla New Balance

Do zobaczenia w Izraelu!

