KAROL BARTKOWSKI
Profesjonalny Mówca i Przedsiębiorca

PODSUMOWANIE
DANE KONTAKTOWE
+48 505 10 60 11

doświadczony mówca i certyfikowany trener z 17 letnią praktyką;
sprzedawca z dorobkiem ponad 100 000 000 zł sprzedaży;
autor i realizator dziesiątek webinarów oraz szkoleń online;

karol@samoutrudnianie.pl
www.SamoUtrudnianie.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

LinkedIn
Facebook
Youtube

EDUKACJA
Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski
Uniwersytet SWPS - Psychologia
Społeczna

OSIĄGNIĘCIA
Zawodowe:
własny patent zgłoszony w UPRP;
przeprowadzone ponad 3500
prezentacji, wystąpień i szkoleń;
ponad 10 000 godzin spędzone na
scenach;
członkostwo w Stowarzyszeniu
Profesjonalnych Mówców
Prywatne:
szczęśliwe małżeństwo,
troje dzieci;
charytatywne szkolenia dla
wychowanków domów dziecka;
morsowanie;

DYREKTOR GENERALNY
BJFamily Ltd. | od 2015
wystąpienia Edukacyjno-Inspiracyjne;
szkolenia;
konsulting;
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WŁAŚCICIEL
Beinard Consulting | 2001 - 2015
zespół 20 handlowców;
szkolenia sprzedażowe i z wystąpień publicznych;
konsulting;

DOSWIADCZENIE KORPORACYJNE
GE Capital Bank S.A. | 1999 - 2003
przedstawiciel handlowy;
key account manager;

Współpracował z takimi firmami i markami, jak:

*Wystąpienie na Festiwalu Inspiracji. Proszę odczytać kod QR lub w niego kliknąć
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KAROL BARTKOWSKI
Profesjonalny Mówca i Przedsiębiorca
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KILKA OPINII O MÓWCY KAROLU BARTKOWSKIM:
DANE KONTAKTOWE
+48 505 10 60 11
karol@samoutrudnianie.pl
www.SamoUtrudnianie.pl
LinkedIn
Facebook

EDUKACJA
Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski
Uniwersytet SWPS - Psychologia
Społeczna

Robert Krool
Karol to wrażliwy mówca. Potrafi z godną uwagi prostotą wyjaśnić
skomplikowany proces. Inspiruje i docenia widownię. Lubi ją, a nie
uwodzi. Opiekują się nią, wspiera, ale nie podpiera. Wszystko, co
osiągnął zawdzięcza ciężkiej pracy nad sobą. Trzymam kciuki,
podziwiam i bardzo doceniam.

Piotr Cieszewski
Przemówienia Karola to mieszanka wiedzy i wrażliwości. Karol
Bartkowski to profesjonalny mówca doskonale wyczuwający aktualne
trendy biznesowe i społeczne.

Witold Anusz
Karol Bartkowski to ciekawy mówca i inspirator zmian. Ma swój
niepowtarzalny styl wystąpień, który nie tylko zmusza do myślenia,
a często skłania do zmiany myślenia i sposobów działania. Gorąco
polecam posłuchać / poczytać Karola !!!

OSIĄGNIĘCIA
Zawodowe:
własny patent zgłoszony w UPRP;
przeprowadzone ponad 3500
prezentacji, wystąpień i szkoleń;
ponad 10 000 godzin spędzone na
scenach;
członkostwo w Stowarzyszeniu
Profesjonalnych Mówców
Prywatne:
szczęśliwe małżeństwo,
troje dzieci;
charytatywne szkolenia dla
wychowanków domów dziecka;
morsowanie;

Marek Skała
Karol Bartkowski profesjonalny mówca, który ma ogromne
doświadczenie sceniczne. Widać to w świetnie przygotowanych
i przedstawionych tematach wystąpień oraz w znakomitych relacjach
ze słuchaczami.

Simon Dziak-Czekan
Najlepszym mówcą jest ten, kto potrafi słuchać. Spokój, opanowanie
i profesjonalizm powoduje, że Karol jest mówcą kompletnym. Własnie
takim którego chcemy słuchać.

*Wystąpienie na Festiwalu Inspiracji. Proszę odczytać kod QR lub w niego kliknąć

