
KONFERANSJER

PROWADZENIE WYDARZEŃ

There are certain things in which mediocrity 
is not to be endured, such as poetry, music, 
painting, public speaking.

~ Jean de la Bruyere



Twoja konferencja, wydarzenie firmowe czy 

gala potrzebują nie tylko mocnego, 

merytorycznego wsadu, slajdów, świateł 

i bufetu. Potrzebują dobrej agendy i kogoś,  kto 

dopilnuje, żeby każdy prelegent był 

odpowiednio zapowiedziany, widownia 

podekscytowana następną prezentacją, 

a całość poprowadzona profesjonalnie.

Dlatego warto zadbać o wisienki we wsadzie do 

tortu: od przedyskutowania celów konferencji, 

przez plan i wiedzę, jak go najlepiej 

skonstruować do wprowadzenia odpowiedniej 

atmosfery – w końcu będę reprezentować 

Twoją markę

DLACZEGO 

KONFERANSJER
✓ Konferencje, gale, ceremonie,

akademie, kongresy

✓ Prestiżowe spotkania z klientami

✓ Spotkania wewnątrzfirmowe

✓ Sprzedaż, marketing i PR

✓ Firmy eventowe, organizatorzy 

wydarzeń

Słowa – klucze:

#zaangażowanie, #słuchanie,

#wiarygodność, #zaufanie, #marka,

#sprzedaż, #efektywnosć, #wynik.,

#zarządzanie.

DLA

KOGO

CO KUPUJESZ

✓ Mocną, ciepłą osobowość – jestem 

Niemcem z wykształcenia, informatykiem 

z zawodu i mówcą ze sceny. Panuję nad 

widownią, nie przytłaczając jej i nie 

zabierając “światła reflektorów” mówcom.

✓ Plan wydarzenia – przedyskutowaną 

i zaakceptowaną agendę, z miejscami, 

w których możemy jeszcze lepiej zbudować 

doświadczenia słuchaczy.

✓ Egzekucję wydarzenia – na czas, poważnie i z 

uśmiechem.

MOJE KOMPETENCJE

❑ Znajomość rynku. Prowadzę kilka konferencji 

rocznie. Od 20 do 2000 osób na widowni. Od 

2011 roku.

❑ Umiejętność syntetycznego mówienia. Płaci 

mi się za to, żebym mówił dobrze, ale i krótko. 

Ciekawie (żeby rozpalić) i konkretnie (żeby 

nie spalić).

❑ Osobowość. Mam.

❑ Wygląd. Nie zawsze mam, ale można 

negocjować.

Pracowałem z Jerzym nad kilkoma wewnętrznymi prezentacjami w Allegro. Współpraca z nim oznacza 
uporządkowanie struktur przemówienia i dotarcie do jasności przekazu, jasności tego, co chcemy powiedzieć. 
Mimo, że jest informatykiem, potrafi pomóc stworzyć mowę, która osiągnie założony cel. Jego doświadczenie 
biznesowe z kolei sprawia, że jest nie tylko mentorem z teorią, ale i praktykiem, który wie, co działa w 
komunikacji.

~ Piotr Szybiak
CTO at Allegro



Mentoring jest idealnym rozwiązaniem, jeśli już za 

moment musisz wyjść na scenę i sprzedać 

pomysł, produkt, siebie. Od idei – do oklasków, 

przepracujmy zarówno temat, jak i Twoje 

kompetencje sceniczne. 

✓ Zarezerwuj termin sesji pod adresem 

zientkowski.pl/sesja

✓ Skontaktuj się ze mną, żeby ustalić, nad czym 

będziemy pracowali

✓ Wydrukuj i podpisz zamówienie lub umowę

✓ Podpisaną umowę lub zamówienie prześlij na 

adres jerzy@zientkowski.pl

✓ …zaczynamy!

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener.

W latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia

Profesjonalnych Mówców i dyrektor

programowy międzynarodowego Spectacular

Speaking oraz Festiwalu Inspiracji. Członek

prestiżowego BTI Speakers Club.

W 2012 roku dotarł do finałowej szóstki

najlepszych mówców Mistrzostw Europy w Bonn.

W 2013 roku został Mistrzem Polski w konkursie

przemówień improwizowanych po polsku

i Wicemistrzem Polski w konkursie przemówień

improwizowanych po angielsku.

Rocznie prowadzi kilkadziesiąt szkoleń,

wykładów i prezentacji oraz mentoruje Klientów

wyższego szczebla zarządzania, pomagając

w sytuacjach „podbramkowych”. Jego mowy

uświetniały prestiżowe wydarzenia m.in.: TEDx,

Spectacular Speaking, VI Kongres Business

Intelligence, Diamenty Sprzedaży oraz wiele

innych ogólnopolskich konferencji.

Jest zapraszany na sceny, gdzie przemawia

obok najlepszych polskich i światowych

mówców: Briana Tracy, Roberta Cialdiniego,

Darrena LaCroix, Marka Browna, Jacka

Walkiewicza i innych.

Szkolił i przemawiał m.in. dla Al Fianco Partners,

Allegro, Allianz, Aviva, Aon Hewitt, BGK, Benefit,

Bre Bank, Bricoman, BZ WBK…

JAK 

ZAMÓWIĆ

MENTOR

JERZY@ZIENTKOWSKI.PL

+48 601 534 576

ZIENTKOWSKI.PL

KONTAKT

CENY 2020

✓ Całodniowe prowadzenie 

wydarzenia wraz 

z przygotowaniem i wsparciem: 

5000 zł

• Forma: prowadzenie wydarzenia

• Czas: 1 dzień + konsultacje

• Wszystkie ceny netto

mailto:jerzy@zientkowski.pl

