
SPECJALIZUJE SIĘ W:

● sprzedaż
● budowanie skutecznych 

zespołów sprzedażowych
● wystąpienia publiczne
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Doświadczony trener, sprzedawca, rekruter i prezenter. 
Swoje doświadczenie zdobywał przede wszystkim w 
prywatnych przedsiębiorstwach, w których największy 
nacisk zawsze położony był na efektywność 
biznesową. Specjalizuje się w biznesowym podejściu 
do relacji i sprzedaży. Wyznaje zasadę, że sama 
relacja nie sprzeda – potrzebny jest w niej również 
element biznesowy. W zakresie procesów 
rekrutacyjnych specjalizuje się w poszukiwaniu i 
rekrutacji szeroko pojętych sił sprzedaży i obsługi 
klienta. Ma wysoko rozwinięte umiejętności 
komunikacyjne, budowania relacji, sprzedażowe oraz 
negocjacyjne. Co roku uczestniczy w kolejnych 
szkoleniach podnoszących jego kompetencje. Człowiek 
bardzo energiczny, rozmowny, z poczuciem humoru. 
Zawsze otwarty na nowe wyzwania, które wymagają 
poszerzenia strefy komfortu i zajęcia się zupełnie 
nowym zagadnieniem. Wszystkie swoje zadania 
realizuje w jednym celu – zbudowania przewagi klienta, 
dla którego pracuje. Ukończył studia magisterskie na 
Kierunku zarządzanie o specjalizacji: reklama i 
marketing oraz studia Podyplomowe na kierunku: 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2010 pracuje jako 
wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im.

A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Pilskiej Szkoły 
Trenerów (2011 rok) oraz licznych szkoleń z zakresu 
komunikacji, sprzedaży, negocjacji, wystąpień 
publicznych. Przez wiele lat pracował jako sprzedawca 
i kierownik sprzedaży w sieci salonów z ekskluzywną 
modą męską. Realizował się również jako 
przedstawiciel i menager zespołu przedstawicieli w 
branży finansowej oraz branży reklamowej. Przez 
prawie 2 lata tworzył i zarządzał strukturami sprzedaży 
w jednym z najszybciej rozwijających się start-upów w 
branży rekrutacyjnej. Od 2011 roku właściciel firmy 
szkoleniowej. Realizuje kontrakty szkoleniowe oraz 
rekrutacyjne. Wspiera przedsiębiorców w budowaniu 
ich własnej przewagi dzięki dostarczeniu właściwych 
pracowników oraz odpowiednim ich przygotowaniu do 
pełnienia swoich obowiązków. W czasie swojej kariery 
zawodowej, oprócz prowadzenia szkoleń, występował 
również jako mówca na dużych scenach, u boku takich 
osobistości jak m.in. Mateusz Grzesiak, Marcin Prokop. 
Jerzy Zientkowski, Jan Grzesiak, Sebastian Kotow i 
Jacek Walkiewicz. Brał udział w konferencji Diamenty 
Sprzedaży oraz występował na cyklicznych 
konferencjach „Nowoczesne techniki sprzedaży” 
realizowanych w wielu miastach w Polsce. 

Do tej pory zaufali mu: mFinanse, Iglotex, PZU 
Zdrowie, Oticon, Piwniczanka, T-mobile Usługi 
Bankowe, PKO Bank Polski, Jobsquare, Arkana, 


