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Uczę myślenia strategiczniego poprzez grę w szachy.
Dzięki mojej metodologii zespoły zaczynają myśleć
skuteczniej i z szerszą perspektywą. Wykorzystuję
strategie szachowych mistrzów do pokazywania
sposobu, w jaki firma może urosnąć.
W gronie moich klientów są międzynarodowe organizacje takie jak: Volvo, Heineken, EY, PwC, PZU, UBS,
Santander Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Alior
Bank, Siemens, Warta i Luxmed.
Regularnie występuję na największych scenach wydarzeń biznesowych oraz związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Wystąpiłem z Nickiem Vujicicem
przed publicznością liczącą 5000 osób.

FIRMY, KTÓRE POZNAŁY TAJEMNICE
STRATEGII W BIZNESIE,
korzystając z moich usług to między innymi:

OPINIE KLIENTÓW
Marta WOJTERA

Wiceprezes Centrum Usług Wspólnych HR Services, Volvo Group

Szczerze rekomenduję usługi Pana Michała Kanarkiewicza, który
poprowadził dla nas warsztat strategicznego myślenia z praktycznym
wykorzystaniem elementów gry w szachy.
W inspirujący sposób przekazał przełożenie reguł gry w szachy na
skuteczność w biznesie. Imponująca wiedza merytoryczna była
sku
źródłem inspiracji dla uczestników.
Polecam Pana Kanarkiewicza każdej ﬁrmie, która chciałaby zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez doskonalenie swojej kadry managerskiej.

...........................................................................
Jan KASPRZYCKI - ROSIKOŃ
EY Crowdsourcing Sp. z o.o.

Pan Michał jest osobą cierpliwą, spokojną i merytoryczną. Sposób
prowadzenia zajęć był niekonwencjonalny, a jego podejście do tematu
szachowego jest nieprzeciętne i interesujące. Nie tylko dla osób
związanych z tematyką szachową, ale również dla laików w powyższym
temacie.

...........................................................................
Michał ZWYRTEK
Director at PwC Poland

Niezwykle interesujące spojrzenie na kluczowy temat, zarówno dla
życia zawodowego, jak i osobistego, jakim jest strategia i zarządzanie
strategiczne. Teoria, przykłady oraz interaktywność powodują, że
z pewnością każdy wyniesie coś dla siebie. Zdecydowanie polecam
spotkanie z Michałem. Efektem ubocznym może być powrót do
szachów, więc ostrzegam.

PROPOZYCJE TEMATÓW:

1. Strategie szachowych mistrzów
Z tego wystąpienia dowiesz się, jakie idee stoją za
szachowymi geniuszami. Dzięki zastosowaniu
andragogicznych metod pracy Twój zespół będzie
żywo zainteresowany tematem spotkania.
Czego Cię nauczę?
Czym jest strategiczne myślenie i jak nauczyć
Twój zespół takiego myślenia, aby zwiększył
przewagę konkurencyjną Waszej firmy na
rynku?
Jakie są skuteczne strategie radzenia sobie
z nieprzewidywalnymi sytuacjami w biznesie?
Jak wykorzystać algorytmy szachowe, aby
przygotować się na nadchodzącą rewolucję
technologiczno-informacyjną?

2. Superinteligencja 2030
Opowiem Ci, czym jest superinteligencja i jakie są
prawdopodobne scenariusze na przyszłość. Jakie
są rokowania futurologii biznesu i co należy zrobić,
aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie wysokiej
efektywności w 2030 roku.
Dowiesz się:
jaki jest pracownik przyszłości;
jak sztuczna inteligencja wpłynie na przyszłość Twoją i Twojego zespołu za 10 lat;
czy sztuczna inteligencja zdominuje świat
i odbierze miejsca pracy ludziom.

3. Work & Life Strategy Planner
Pokażę Ci, w jaki sposób podnieść osobistą efektywność i skuteczność. Wszystko to okraszone
praktycznymi przykładami z mojego życia.
Nauczysz się:
jak skutecznie wyznaczać cele, czyli planowania zgodnego z nurtem psychologii sportu;
jak zachować balans między pracą zawodową
a pasjami pozazawodowymi, czyli rzecz o Work
& Life balance;
jak wybrać najlepszą ścieżkę, czyli o podejmowaniu decyzji w kontekście wyznaczania
priorytetów oraz strategicznego i krytycznego
myślenia.

REKOMENDACJE

Jakub B. BĄCZEK

Trener mentalny Mistrzów Świata i Olimpijczyków

Występowałem z Michałem na jednej scenie i śmiało
mogę powiedzieć, że Michał to nie tylko świetny mówca,
ale i wspaniały strateg! Zagraj z Michałem w szachy, a nauczysz
się myślenia strategicznego zwłaszcza w biznesie.
Polecam Michała!

Sylwia KRÓLIKOWSKA

Psycholog biznesu. Prezes zarządu Van Dahlen
Group Sp. z o.o.
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Łukasz MILEWSKI

CEO Milewski & Partnerzy, wybitny strateg i twórca
największych eventów w Polsce
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Zdecydowanie polecam tego geniusza.
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Krzysztof HILLAR

CEO & Founder myHillar.com Sp. z o. o.
Nowy typ przedsiębiorcy, który działa ze sceny jeden do wielu
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W prostym zdaniu: właściwy
człowiek na właściwym miejscu.
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