Jerzy Zientkowski
Autor, mentor, mówca profesjonalny. Z 20-letnim doświadczeniem biznesowym i zaskakująco
precyzyjnym podejściem do wystąpień publicznych, pracował nad komunikacją i prezentacjami
dla największych firm na światowym rynku i dla klientów indywidualnych. Rozmawia ze
studentami, pracownikami korporacji, managerami, członkami zarządów i właścicielami firm.
Spędza na scenie kilkadziesiąt dni rocznie, nastawiony na skuteczność, jasność i unikalność
przekazu dąży do kontaktu z widownią, jako jednego z najważniejszych narzędzi mówcy
publicznego. Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji rocznie, wdrażając
rentowne działania i poszerzając świadomość klientów. Mentoruje wybranych managerów
wyższego szczebla zarządzania i właścicieli firm, pomagając w przygotowaniu prezentacji w
sytuacjach podbramkowych i komfortowych. Pozbawia złudzeń, nie pozbawiając marzeń.
Z doświadczeniem w IT, na styku biznesu, sprzedaży i obsługi klienta wypracował unikatowy
zestaw narzędzi komunikacyjnych, pozwalający na współpracę z różnymi branżami, różnymi
potrzebami klientów, w wielonarodowych środowiskach. Praktykując to, co głosi, od 2015
mówił do ponad 40 000 osób rocznie i przemawiał podczas tak różnych eventów jak TEDx,
Spectacular Speaking, Nowoczesne Techniki Sprzedaży, Pełna Moc Możliwości, BUCOM 2014,
Toastmasters Leaderhip Institute i Toastmasters District Conference w Bonn/Cologne, VI
Kongres Business Intelligence, V Forum Dyrektorów Działów Prawnych, Festiwal Inspiracji w
Warszawie, Edutainment w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Poznaniu, GEM CEE i CFO Forum w
Pradze, Wyzwania IT, Kariera IT i Kariera Programisty, Systemy dla Przedsiębiorstw, Akademia
Mentoringu UAM Poznań, Techworld, Contman Forum i Przyszłość IT i Forum Wsparcia IT.
Jerzy stał na scenie obok takich mówców, jak Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool,
Szymon Kudła, Robert Cialdini i Brian Tracy. W 2012 dotarł do finałów mistrzostw Europy w
przemówieniach humorystycznych, w 2013 został Mistrzem Polski w mowach
improwizowanych Toastmasters w języku polskim i Wicemistrzem Polski w języku angielskim.
Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce od 2011 roku. Wiceprezes
stowarzyszenia w latach 2012-2016, odpowiedzialny za członkostwo, strategię działań i
partnerów, organizację konferencji i eventów szkoleniowych. Organizator konferencji Festiwal
Inspiracji i Spectacular Speaking.
Szkolił i przemawiał m.in. dla Al Fianco Partners, Allegro, Allianz, Aviva, Aon Hewitt, BGK,
Benefit, Bre Bank, Bricoman, BZ WBK…

