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Tematyka szkolenia 

Liczby nie mówią same za siebie. Ale też nikt nie ma czasu czytać czy słuchać długich 
opracowań, zwłaszcza podczas spotkań odbywających się zdalnie, kiedy liczne dystraktory 
utrudniają odbiór prezentacji.  

Dlatego, żeby skutecznie przekazać odbiorcom wyniki badań czy analiz, bardziej niż kiedyś 
potrzebna jest atrakcyjna forma i angażujący sposób komunikacji.   

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zabiegami i technikami, które poprawiają 
atrakcyjność prezentacji, usprawniają proces przekazywania informacji i zwiększają 
perswazyjność przekazu. Uczestnicy poznają najczęściej popełniane błędy i dobre praktyki, 
inspirujące przykłady wizualizacji i najnowsze narzędzia do ich tworzenia.  

Szczegółowy zakres szkolenia  

• Perspektywa i oczekiwania odbiorcy. 
• Narracja opowieści – pomysł, konstrukcja i wykonanie. 
• Doskonała prezentacja danych – złote zasady i dobre praktyki. 
• Mniej znaczy więcej – odchudzanie slajdów z korzyścią dla przekazu. 
• Praktyczne tips & tricks. 
• Narzędzia do wizualizacji. 
• Nie tylko Power Point. Inne sposoby prezentowania. 
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Do kogo kierowane jest szkolenie  

Szkolenie kierowane jest zarówno do badaczy jak i marketerów – wszystkich, którzy 
posługują się w swojej pracy prezentacjami i raportami; do wszystkich, którzy chcą 
prezentować prościej, ciekawiej i nowocześniej.  

Doświadczenie uczestników nie ma znaczenia - niedoświadczonym przyda się wyrobienie 
dobrych nawyków, doświadczonym - wytrącenie z rutyny. 

Korzyści jakie odniosą uczestnicy 

Uczestnicy dzięki pracy na realnych przykładach i wykonywanym ćwiczeniom będą mieli 
możliwość udoskonalenia swojego warsztatu i opanowania umiejętności poprawiających 
jakość tworzonych wizualizacji. Poznają użyteczne narzędzia, nieszablonowe sposoby 
wizualizacji danych i praktyczne wskazówki usprawniające pracę. 

Kluczowe pojęcia 

Prezentacja wyników, raportowanie, narracja, komunikacja wyników, wizualizacja danych. 

Forma szkolenia 

Szkolenie będzie miało charakter warsztatu online - przekazywana wiedza będzie od razu 
testowana w praktyce. Będą ćwiczenia z Powerpointem i innymi narzędziami do wizualizacji 
danych. 

Prowadzi: 
Adam Polasz 
 

Socjolog. Kilkanaście lat w badaniach. Badacz z wykształcenia, zawodu i 
zamiłowania. 
Obecnie w agencji badawczej Difference odpowiada za rozwój 
innowacyjnych metod i narzędzi badawczych oraz prowadzi 

nieszablonowe projekty badawcze. Wszechstronne doświadczenie badawcze zawdzięcza 
poprzednim miejscom pracy: pracował jako Senior Research Manager w Wavemaker, 
Dyrektor ds. Badań w One Eleven, Insights Manager w Kompanii Piwowarskiej, Główny 
Specjalista ds. Badań Rynku w Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-Mobile). Jest autorem licznych 
wystąpień konferencyjnych, szkoleń i wykładów z zakresu efektywności komunikacji, 
raportowania i wizualizacji danych. 
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Tytuł:  

TL;DR… Prezentacja wyników i wizualizacja danych AD 2021. Oczekiwania, standardy, narzędzia 
Data: 29 i 30 kwietnia 2021 r. 
Miejsce: online: Zoom 
Koszt do 8 kwietnia: 699 zł, później 749 zł netto 
Kontakt: szkolenia@ptbrio.pl, 22 648 44 92 
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