SZANOWNI PAŃSTWO,
Od kilku lat przybliżamy przedsiębiorcom i przyjaciołom podróży świat poza szlakiem. Z naszych wypraw w
najdalsze zakątki globu zawsze wracamy bogatsi nie tylko o wrażenia, smaki i fotografie, lecz także 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-pasjonatów, którzy w nieszablonowy sposób otwierają przed nami nieznany świat.
Wolimy korzystać z doświadczenia niż atlasów i wiedzy teoretycznej. Zawsze zabieramy ze sobą specjalistów
w swoich branżach, tak aby szkolenia i wykłady, które prowadzimy były dla Was praktyczne, a wiedza
pozostała z Wami na dłużej. Wzbogacamy je o kontekst miejsca, w którym się znajdujemy, budujemy na
konkretnych emocjach i doświadczeniu.
Łączy nas pasja do świata i rozumienia go. Wierzymy, że podróż to nie zawsze wakacje.

JAROSŁAW KUŹNIAR
goforworld.com / dziennikarz

Dlaczego z nami?

60 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 20 000 filiżanek pysznej,
świeżo mielonej kawy, która zasilała nas w
trakcie podróży

Wyprawy goforworld.com to najśmielsza realizacja podróżniczych
marzeń.

Poznajemy od podszewki kulturę, ludzi, obyczaje. Szkolimy w podróży.
Programy wyjazdów opracowujemy z przewodnikami, którzy nie tylko
znają cel wyprawy – oni tam po prostu żyją.
Uczestnicy podróży obsługiwani są w sposób kompleksowy:
▪

Organizujemy plan wyprawy i logistykę

▪

Prowadzimy komunikację z klientami

▪

Przygotowujemy zakres i program szkoleń

Tworzymy idee
wyjazdu
Concierge

Dobieramy
trenerów i
przewodników

Spełniamy
marzenia
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Press Trip/Warsztaty
Fotograficzne
Kurs fotografii dla
międzynarodowej grupy
Dziennikarzy pod okien
Mistrza. Tworzenie
contentu i skuteczne
wykorzystywanie go w
pracy dziennikarskiej oraz
na kanałach social media.

Namibia

Warsztaty Team Building
Budowanie umiejętności współpracy,
efektywna komunikacja w zespole oraz
podział obowiązków i jego rotacja.

Camperami
przez Australię

Budowanie marki/
Warsztaty kulinarne i
winiarskie
Jak tworzyć nową markę?
Warsztat skutecznej
komunikacji marketingowo –
sprzedażowej.

Gruzja

Warsztaty Personal Brand
Budowanie marki osobistej.
Pozycjonowanie na rynku,
skuteczna komunikacja, jak
nie zginąć w tłumie i
wzbudzać zaufanie wśród
Klientów.

Kamczatka

Warsztaty Public
Speaking
Oddech, postawa, gest w
czasie wystąpień. Dykcja,
intonacja, tempo. Dobór
stroju.

Kuba

Efektywna komunikacja
Kurs produkcji contentu i odpowiedniego
targetowania różnych grup odbiorców w
mediach społecznościowych.

Tajlandia – Laos
– Wietnam

Szkolenie w podróży
Nowoczesny świat, ze swoim niezwykłym tempem, wymaga zupełnie innego
sposobu budowania relacji z Klientem, Partnerem biznesowym, Pracownikiem, Szefem. To
często komunikacja zawarta w 140 znakach – ikonie Twittera. To także - paradoksalnie bardzo emocjonalna, realna a nie wirtualna więź partnerska: oglądam telewizję dla
konkretnego człowieka, kupuję książkę tego autora a nie tego wydawnictwa, idę do eksperta
za rogiem a nie naprzeciwko, bo tam spotkam tę konkretną osobę . Znam jej nastroje, gesty,
słowa, uśmiech, humor.
W świecie gdzie każdy może być każdym i wszyscy dają wszystko musimy umieć
przekonać ludzi do siebie – gestem, słowem, czuł ością , stanowczością , sympatią ,
pewnością siebie, cierpliwością, otwartością, dystansem. Marka osobista przytyła. Waży dziś
tyle, co nazwa Twojej firmy.
Skończyły się czasy anonimowych pracowników. Publiczna obecność
publicznych osób jeszcze bardziej niż kiedykolwiek nie kończy się z wyłączoną kamerą.
Indywidualność jest dziś w cenie. Social Media to już nie kaprys. To obowiązek.
Opowiem jak skutecznie budować swoją zawodową publiczność na FB. Pokażę
granice i róż nice obu społeczności. Jak przekładać nasze cele na potrzeby naszych
Czytelników. Co, komu, jak i kiedy komunikować via SM.
Jarosław Kuźniar
Nazywam się Jarosław Kuźniar, jestem multiinstrumentalistą. Mam za sobą
radiowe, prasowe i telewizyjne doświadczenie. Dzisiaj skupiam się na pracy online, bo tam
jest przyszłość mediów. W pracy jestem od piętnastego roku życia. Trójka, Radio ZET, TVN24,
TVN, Onet. Te marki mówią same za siebie. Zmieniałem je, bo szukałem więcej - wiedzy i
pracy. Spotkałem na swojej drodze mistrzów, którzy mieli czas zatrzymać się i nauczyć mnie
zawodu: Kaczkowski, Niedźwiecki, Kydryński, Mann, Miszczak.
Dzisiaj to ja uczę studentów Uniwersytetu SWPS warsztatu. Skupiamy się na
mądrym byciu przed kamerą, nowoczesnym kreowaniu swojej marki osobistej i rozwijaniu
własnych kanałów w social media. Szkolę też firmy i osoby prywatne ze spraw, na których się
znam.
Od kilku lat z innej pasji, podróży, próbuję uczynić swój nowy zawód. Świat odkrywam sam i z
Klientami, dla których podróż to nie zawsze są wakacje. Przygotowujemy wyprawy szyte na
miarę dla Klientów indywidualnych i biznesu, który podobnie jak ja chce to robić inaczej,
mądrzej, głębiej.

Ruszamy po wiedzę, a nie zabawę.

Zaufali nam

Rusz z nami w drogę!
Kontakt:
www.goforworld.com
kuzniar@goforworld.com
gronek@goforworld.com
mobile: 733 500 795

