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 Szkoła Coachów Prosperity® 
specjalna edycja w Las Vegas - USA 

   umieje ̨tnos ́ci, kto ́re wzbogacaja ̨ 
   Ciebie, Twoje życie, Twoje relacje i zapewniają Ci  
zawodową przyszłość i świadome inteligentne życie. 

 

 
PROMOCJA:  W CENIE PROGRAMU ZAKWATEROWANIE I WYPRAWA DO 
WIELKIEGO KANIONU. 
 
Termin:  
Wiosna 2017 r. 
     

Tylko 10 MIEJSC 
 

Zdobądź nowy zawód Coacha Prosperity 

Kompleksowy, certyfikowany program Szkoły Coachów Prosperity 
umożliwia zdobycie kompetencji prestiżowego Prosperity Coacha. 

Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu holistyczną metodą 
Prosperity Coaching®, oraz do praktycznego wykorzystania umiejętności 
coachingowych w każdym środowisku. 

15 intensywnych dni - profesjonalne szkolenie w fascynującym miejscu na 
zachodniej półkuli, w inspirującej grupie z asystą  Coachów Prosperity.  



 2 

Szkoła Coachów Prosperity® edycja w Las Vegas - USA 
Program realizowany jest autorską Metodą Prosperity Coaching®. Uwzględnia najnowszą wiedzę, klasyczne 
modele i narzędzia coachingowe, zawiera autorskie, unikalne modele i narzędzia coachingu nowej generacji 
oraz specjalne moduły rozwojowe i obejmuje 14 dni szkolenia oraz po powrocie jednodniowy warsztat i 
indywidualne sesje coachingowe z Master Prosperity Coachem. 

• Zapewnia gruntowną znajomość teorii coachingu i narzędzi coachingowych.  
• Rozwija osobowość, inteligencję emocjonalną, kompetencje interpersonalne. 
• Kształtuje postawę i spójny, profesjonalny wizerunek Coacha - Człowieka Prosperity. 
• Inspiruje do ciągłego rozwoju i dokonywania dobrych zmian. 
• Buduje świadomość i postawę Człowieka Prosperity. 

Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia coachingu holistyczną metodą Prosperity Coaching®, 
oraz do praktycznego wykorzystania umiejętności coachingowych w każdym środowisku. 

Absolwenci po przejściu procesu certyfikacyjnego, zaliczeniu pisemnego, ustnego i praktycznego egzaminu 
zdobywają certyfikat International Prosperity Coach®  i będą należeć do ekskluzywnego grona Prosperity 
Coachów. 

Program wzbogacony o doświadczenie Sabbatical Coachingu połączony z wyprawą do Wielkiego Kanionu 
rzeki Kolorado ( w cenie)  może stać się największym przełomem w Twoim życiu. 

Cena :  19.900,00 PLN 
Termin wpłat : zaliczka przy zapisie, wpłata pozostałej kwoty do 28 luty 2017.  
O uczestnictwie decyduje  kolejność zgłoszeń i wpłat. 

Cena obejmuje:  
• profesjonalne szkolenie w j. polskim ( 2 Coachów Instytutu Prosperity)     
• sesje z trenerami podczas kursu, 
• sesje grupowe, 
• superwizje, 
• pomoce dydaktyczne, (materiały szkoleniowe), 
• 14 noclegów w luksusowym hotelu w pokojach dwuosobowych, istnieje 

możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego 1100 USD/ pobyt 
• transfery z/na lotnisko w Las Vegas, przejazd do Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado 
• ubezpieczenie podróżne KL, NW, bagażu 
• oraz sesję coachingową przed wyjazdem. 

Cena nie obejmuje: przelotów na trasie Polska – USA (ok. 3.450,00 - 3.950 PLN), wyżywienia, wizy (ok. 600 
PLN), usług spa,  aktywności fakultatywnych, 

Każdy uczestnik występuje indywidualne o wizę turystyczną do właściwej placówki konsularnej USA. 

Procedura zapisów:  
• wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego, 
• przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego, 
• rozmowa kwalifikacyjna, 
• decyzja o zakwalifikowaniu, 
• przesłanie potwierdzenia uczestnictwa i wpłata zaliczki, 
• wpisanie na listę uczestników, 
• dokonanie płatności pozostałej kwoty, 
• przedwyjazdowa sesja – ( sesja indywidualna) 
• przekazanie informacji programowo-organizacyjnych i listy lektur, 

Tylko 10 MIEJSC. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.  

Jeszcze możesz się zapisać. 

Zdobądź  kompetencje i certyfikat Coacha Prosperity 

Zapraszamy:  +48 (22) 302 26 66; +48 570 570 542 


