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Interaktywny warsztat z Matt'em Domogałą i Małgorzatą Tomasik dla kadry zarządzającej, 
talentów i zespołów pracowniczych: 
 
 

SYNERGIA MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ ENERGII W BIZNESIE 

 
W PROGRAMIE: 

● Jakie stereotypy i przekonania kobiet oraz mężczyzn ograniczają ich współpracę w 

   biznesie? 

● Jak budować synergię komunikacji i relacji obu płci w biznesie? 

● Jak dbać o strategiczne relacje wspierające kariery kobiet i mężczyzn? 

● Jak ważna jest rola mężczyzn w promowaniu kobiet? 

To tylko część pytań, jakie międzynarodowy i zdywersyfikowany zespół ekspertów i praktyków            
(Kanada, USA, Liban, Polska, Niemcy, Australia) zadawał sobie podczas pracy nad           
przygotowaniem warsztatu, analizując jednocześnie najnowsze badania wskazujące na        
olbrzymi potencjał tkwiący w integracyjnym przywództwie. Zgodnie z nimi, organizacje, które           
znajdują skuteczne rozwiązania aby wykorzystać różnorodną wiedzę, doświadczenia,        
style i zachowania mężczyzn i kobiet w biznesie, osiągają dużo większe przychody, są             
bardziej innowacyjne i otwarte na zmiany. To mocny “business case”, który wspiera            
potrzebę zmian zachowań kobiet i mężczyzn w biznesie.  
 
CEL WARSZTATU: 
W trakcie warsztatu sięgniemy po przykłady z najlepszych praktyk biznesowych na świecie oraz             
własne doświadczenia w budowaniu karier zawodowych. Zastanowimy się dlaczego kobiety          
“wykruszają się w drodze na szczyt”. Jakie wewnętrzne ograniczenia ich blokują a czego nie              
zapewniają im organizacje i społeczeństwo. Poszukamy rozwiązań umożliwiających        
organizacjom tworzenie kultury zaangażowania i wykorzystania synergii męskiej i żeńskiej          
energii w biznesie. 
Warsztat przygotowany w oparciu o badania naukowe oraz studia przypadków. 
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O WARSZTACIE: 
“Miałam okazję współpracować z Małgosią Tomasik wiele lat temu prowadząc na jej            
zaproszenie szkolenie z przywództwa dla liderów firmy EY w Polsce. Cieszę się, że wraz z               
Matt’em Domogałą wprowadza na warsztatach temat “Synergii męskiej i żeńskiej energii w            
biznesie”. Poruszane zagadnienia pokrywają się z moim obszarem zainteresowań i badań           
akademickich. Uważam, że w obecnych czasach takie inicjatywy są jak najbardziej godne            
polecenia bo pozwalają spojrzeć na kwestię rozwoju zawodowego oraz promocji kobiet na            
nowo i podkreślają ważną rolę mężczyzn we wspieraniu kobiet w biznesie.” 
        Prof. Herminia Ibarra /Harvard/Insead/London Business School/ 
 
O PROWADZĄCYCH:    

MATT DOMOGAŁA 
✓ "EDUTAINER", keynote speaker, szkoleniowiec, coach, przedsiębiorca 
✓ Prowadzi konferencje, wykłady i warsztaty w USA i Europie (m.in. dla Metlife 
    czy Adidas; Wharton Business School, Columbia, Yale; czy dla trenerów  
    korporacyjnych w ramach Association for Talent Development w USA) 
 
 

MAŁGOSIA TOMASIK 
✓ szkoleniowiec, mentor, ekspert w zarządzaniu potencjałem ludzkim 
✓ były partner firm konsultingowych Arthur Andersen i EY czy dyrektor HR 
    Grupy Orlen 
✓  współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim 
 
 
 
 
Zobacz więcej: www.energiczniej.pl 
 
Prowadzący wspólnie promują autorską koncepcję "ENERGICZNIEJ": jak budować energię         
własną, zespołu i organizacji aby z sukcesem radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i             
zawodowymi. 
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