storytelab
To by³ pocz¹tek lata 2008 roku. Naprzeciw obiektywu
kamery sta³ Jakub Sosnowski, pocz¹tkuj¹cy copywriter
i m³ody biznesmen. Z drugiej strony znajdowa³ siê
Dominik So³owiej, dziennikarz lokalnej telewizji,
który w³aœnie koñczy³ nagrywaæ materia³. Krótki uœcisk
d³oni obu mê¿czyzn, szybko wypowiedziana obietnica
przes³ania wideo po zakoñczeniu monta¿u i grzecznoœciowa
formu³ka: bêdziemy w kontakcie.
W³aœnie w taki sposób owo spotkanie przerodzi³o siê
w przyjaŸñ oraz rozpoczê³o efektywn¹ wspó³pracê
biznesow¹. Przez ten czas Dominik i Jakub zdobyli cenne
doœwiadczenie trenerskie, wiedzê z zakresu
marketingu,komunikacji interpersonalnej i mediów
spo³ecznoœciowych,
zrealizowali setki wyznaczonych
celów, napisali ksi¹¿kê, a tak¿e próbowali jako
wolontariusze-autorzy innowacyjnego projektu podarowaæ
radoœæ
i nadziejê najm³odszym osobom, które ich
najbardziej potrzebowa³y.
Jednym z najwa¿niejszych projektów So³owieja
i Sosnowskiego jest Storytelab. Jest to projekt skierowany
do w³aœcicieli firm, osób zarz¹dzaj¹cych organizacjami,
które potrzebuj¹ szybko i skutecznie zaistnieæ
lub wzmocniæ pozycjê na rynku. Storytelab oferuje im
dzia³ania z zakresu marketingu narracyjnego, po³¹czone z
wspó³czesnym dziennikarstwem i nowoczesnym
copywritingiem. Wiêcej informacji o ofercie znajduje siê na
nastêpnej stronie.

Dominik So³owiej – dziennikarz telewizyjny,
który mnóstwo pisze i jeszcze wiêcej czyta,
pasjonat mediów spo³ecznoœciowych, coach
i mówca motywacyjny. Wierzy, ¿e ka¿da
dobra opowieœæ o firmie mo¿e zapewniæ jej
zwyciêstwo nad konkurencj¹. W sali szkoleniowej
przepracowa³ ponad 300 godzin zegarowych.

Jakub Sosnowski – certyfikowany trener,
skuteczny copywriter z ogromnym doœwiadczeniem, twórca tekstów popularnonaukowych
i bloger. Specjalizuje siê w komunikacji
interpersonalnej, opowieœciach o marce
oraz tworzy teksty reklamowe i has³a,
które zmuszaj¹ do dzia³ania.
Jako trener
przepracowa³ ponad 250 godzin szkoleniowych.

Co zrobimy dla Ciebie
zupe³nie za darmo:
Bezp³atne konsultacje – wype³nij formularz kontaktowy
na stronie http://www.storytelab.pl lub napisz maila
(kontakt@storytelab.pl). W wiadomoœci podaj najwa¿niejsze informacje o swojej firmie, Klientach oraz to czego
oczekujesz od naszej wspó³pracy. Po otrzymaniu zg³oszenia
przyjrzymy siê Twojemu wizerunkowi i podpowiemy
jak go poprawiæ.
WA¯NE! Je¿eli chcesz zapytaæ nas o coœ, poradziæ siê
w nietypowej sprawie, zwi¹zanej z funkcjonowaniem firmy
i komunikacj¹ z Klientami, mo¿esz równie¿ skorzystaæ
z zupe³nie darmowych porad.

Bezp³atna analiza SWOT pod k¹tem marketingu
narracyjnego – kontakt z Klientami przebiega w zupe³nie
odmienny sposób, ni¿ oczekujesz? A mo¿e chcesz poprawiæ
skutecznoœæ komunikacji wewn¹trz lub na zewn¹trz
swojej firmy? Skontaktuj siê ze Storytelab. Pomo¿emy!
BEZP£ATNIE!

Bezp³atne badanie wizerunku w mediach
spo³ecznoœciowych – sprawdzimy jak o Tobie i Twojej Firmie
mówi¹ i pisz¹ internauci.

Poznaj ofertê Storytelab
i dowiedz siê jak mo¿emy pomóc Twojej Firmie:
Dzia³ania z zakresu Public Relations
Zadbamy o Twój wizerunek, pomo¿emy Ci dotrzeæ do jeszcze
wiêkszej liczby Klientów i zagwarantujemy Firmie
osi¹gniêcie Sukcesu. W jaki sposób? Najpierw spotkamy siê
i porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach. Nastêpnie
przygotujemy siê do dzia³ania – szykuj¹c sprzêt, zbieraj¹c
odpowiedni zespó³, uruchamiaj¹c niezbêdne kontakty.
PóŸniej ruszymy z prac¹, realizuj¹c poszczególne za³o¿enia.

Marketing narracyjny
Zajmujesz siê sprzeda¿¹, oferujesz us³ugi, czy dopiero
uruchamiasz Firmê? Mo¿esz szybko dotrzeæ
do ogromnej grupy Odbiorców. Dobrze skonstruowana
opowieœæ o Tobie i Twoich pracownikach, o tym czym
zajmujecie siê oraz produkcie, jest kluczem do pozyskania
rzeszy sta³ych Klientów. Jako praktycy marketingu
i storytellerzy przygotujemy wszystko, co jest potrzebne
do umocnienia Twojej marki na rynku.
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Dziennikarstwo
Od pocz¹tku do koñca stworzymy dla Ciebie materia³ wideo,
napiszemy tekst prasowy, artyku³ sponsorowany lub przeprowadzimy wywiad, b¹dŸ nakrêcimy reporta¿. A jeœli zechcesz
zamieœciæ materia³ w sieci, radio oraz telewizji – zrobimy to
specjalnie dla Ciebie. Osob¹ koordynuj¹c¹ dziennikarstwo
w firmie Storytelab jest Dominik So³owiej
(dominik@storytelab.pl)

Copywriting
Chwytliwe has³a i slogany, listy sprzeda¿owe,
opisy produktów, treœæ na stronê www i ghostwriting. W tym
pomo¿e Ci Jakub Sosnowski (jakub@storytelab.pl)

Szkolenia
Prowadzimy szkolenia wewnêtrzne i zewnêtrzne.
Szczegó³owa oferta znajduje siê na nastêpnej stronie.
W swojej pracy trenerskiej staramy siê przekazywaæ wiedzê
w jak naj³atwiejszy sposób, wykorzystuj¹c do tego
metody narratologii, analizy przypadków i nowatorskie
narzêdzia trenerskie.
WARTO PAMIÊTAÆ! Ka¿da zap³ata za nasz¹
jest ksiêgowana, a Klient otrzymuje fakturê VAT.

pracê

Brand Storytelling
Jak opowiadaæ o marce by zjednywaæ Klientów? Co zrobiæ
by produkt wyprzedzi³ propozycje konkurencji? Tego dowiesz siê
na szkoleniu opisuj¹cym w jaki sposób storytelling pomaga
firmom i organizacjom na ca³ym œwiecie realizowaæ kolejne cele.

Komunikacja przez opowiadanie historii
Ka¿dy przekaz informacji, wzbogacony odpowiedni¹ narracj¹,
to krok do zdobycia uwagi, a nastêpnie zaufania odbiorcy.
Wybieraj¹c te szkolenie, dowiesz siê w jaki sposób budowaæ
perswazyjne komunikaty, które na d³ugo zapadaj¹ w pamiêci.

Szkolenia
Wszystkie treœci naszych szkoleñ staramy dopasowaæ
do wymogów naszych Klientów. Dlatego programy szkoleñ
wewnêtrznych oraz dedykowanych okreœlonej grupie,
zawsze dostosowujemy po poznaniu oczekiwañ
Zamawiaj¹cego
Budowanie wizerunku w mediach
Chcesz by o Twojej uczelni, szkole, organizacji lub firmie
mówiono w samych superlatywach? Chcesz poprawiæ
jej wizerunek? Zacznij od zbudowania wizerunku w mediach.
To kosztuje o wiele mniej ni¿ myœlisz.
Przygotujemy wyznaczone przez Ciebie osoby do dzia³añ
w mediach spo³ecznoœciowych oraz efektywnych kontaktach
z redakcjami radiowymi, telewizyjnymi oraz prasowymi.

Prezentacja i autoprezentacja
Szkolenie adresowane jest do osób, których zadaniem
jest przekazywanie informacji o celach i priorytetach
funkcjonowania firmy, organizacji, instytucji itp. Jego istot¹
jest wykszta³cenie umiejêtnoœci komunikatywnej i efektywnej
prezentacji, buduj¹cej p³aszczyznê porozumienia
miêdzy autorem a s³uchaczami. Oprócz tego uczestnicy nabêd¹
niezbêdne umiejêtnoœci dotycz¹ce prezentacji wizerunku
oraz technik relaksacji, koncentracji i zapamiêtywania
informacji.

Zarz¹dzanie sob¹ i zadaniami w czasie
W jaki sposób zwiêkszyæ efektywnoœæ jednostki
oraz ca³ego zespo³u? Sk¹d czerpaæ inspiracjê do pracy i energiê
do dzia³ania? A tak¿e o kreatywnoœci, motywacji, sposobach
umiejêtnego planowania oraz zmuszeniu siebie „by w koñcu
zacz¹æ coœ robiæ” opowiedz¹ trenerzy ze Storytelab.

Dominik So³owiej

Jakub Sosnowski

dominik@storytelab.pl
tel. 510 245 289

jakub@storytelab.pl

Skontaktuj siê z nami
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Adres do korespondencji:
AR KUBA SOSNOWSKI
ul. Orla 2/2, 15-021 Bia³ystok
e-mail: kontakt@storytelab.pl
NIP: 9661726017 REGON: 200271827

