
Czworościan
�	Jest minimalną i najprostszą konstrukcją  

w Kosmosie  
(cyt. Buckminster Fuller (1895–1983)

�	Jest metaforą odzwierciedlającą  
współzależną, synergiczną i stałą  
strukturę organizacji, zespołu  
i osobowości jednostki

Gdzie może być wykorzystana 
TetraMap?
Obszary:

�	Komunikacja (osobista, w zespole, w organizacji)

�	Rozwój kadry kierowniczej (managerów, 
kierowników, dyrektorów)

�	Przywództwo

�	Planowanie strategiczne

�	Sprzedaż

�	Obsługa klienta

�	Budowanie zespołów

�	Rozwój kreatywności
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trening kształtujący zachowania pozwalające osiągnąć cele biznesowe 
natura: zachowań • planowania • zespołu • sprzedaży i  usług ZIEMIA WODA
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Naprawdę widzimy więcej niż istnieje  
w rzeczywistość. Widzimy poprzez nasze  
uczucia, a nie tylko oczami.
    William Wharton

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno  
określony cel i nieodparte pragnienie,  
aby go osiągnąć. 
     Napoleon Hill

Naprawdę istnieje tylko jedna radość:  
obcowania z ludźmi.
               Antoine de Saint-Exupéry

Powodem, dla którego większość ludzi myśli  
o przyszłości z lękiem, zamiast z podekscytowaniem,  
jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej 
                 Jim Rohn



Czym jest TetraMap?
TetraMap jest narzędziem usprawniającym komunikację, pozwala dostrzec                        
i zrozumieć różnice w zachowaniach oraz wspiera budowanie zespołów w miejscu 
pracy. TetraMap ma charakter ponadkulturowy, z sukcesem wdrażana jest Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Francji, Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. TetraMap:

�	Może być wdrożona w ciągu zaledwie 50 minut
�	Jest przedstawiona w postaci metafory trójwymiarowego czworościanu
�	Łączy w sobie piękno przyrody z zachowaniami ludzkimi
�	Łatwo zapamiętywalny model gotowy do wdrożenia od zaraz jak i w dłuższej  

perspektywie

Przygotowane programy oparte są na sprawdzonych technikach i strategiach, 
zapewniają łatwość dopasowania procesu uczenia do wyzwań stawianych przed 
uczestnikami szkolenia. Przyjazne materiały dla użytkownika i trenera wspierają rozwój 
pracowników i organizacji. Zasoby TetraMap oferują strategie wspierające rozwój 
kapitału ludzkiego i organizacji oraz promują korzyści płynące ze zróżnicowania 
preferencji członków zespołów.

Jak się zachowujemy i dlaczego?
Pakiet startowy dla trenerów wewnętrznych

Na zestaw  składa się:
�	20 materiałów ćwiczeniowych, 20 naklejek i 20 składanych czworościanów  

dla każdego uczestnika
�	przewodnik dla trenera: materiał opisujący krok po kroku interaktywny sposób 

wdrożenia TetraMap oraz przewodnik jak wypełniać materiały uczestnika. 
�	CD-ROM zawierający prezentację Power Point  „Witamy w TetraMap” ,  

która zawiera wszystkie potrzebne informacje do uchwycenia istoty TetraMap  
i jej wdrożenia. Płyta zawiera również zdjęcia  gotowych do wydruku plakatów 
prezentujących 4 żywioły.

�	Nowa edycja TetraMap: develop people and business the way  
nature intended, książka napisana przez autorów metodologii TetraMap  
Jon and Joshimi Brett! 

Sukcesy TetraMap
Prace nad tworzeniem narzędzia TetraMap rozpoczęły się 
w 1980 roku. Po raz pierwszy zostało ono wdrożone jako 
narzędzie wspierające rozwój organizacji w 1992r.  
Oficjalnie metodologia została opatentowana w 2000 roku. 
Do 2009 roku w Polsce TetraMap została wykorzystana  
w szkolenia dla ponad 2000 pracowników.

TetraMap został wdrożona w różnych krajach  
w następujących obszarach/branżach:

�	Telekomunikacja
�	Usługi finansowe / ubezpieczenia / banki
�	Organizacje samorządowe
�	Służba zdrowia
�	Uniwersytety
�	Sektor sportowy i Rekreacyjny
�	Handel detaliczny i Usługi
�	Rozwój społeczny
�	Edukacja

Co mówią trenerzy o TetraMap?
TetraMap jest wnikliwym, prostym i efektywnym kosztowo 
narzędziem, które stanowi ogromną wartość przy 
realizacji różnych programów szkoleniowych. Może być 
używany do wspierania takich obszarów jako zarządzanie, 
przywództwo, sprzedaż i usługi. W odróżnieniu od innych 
psychometrycznych narzędzi jakie stosowałem, to jest łatwo 
przyswajalne i szybkie we wdrożeniu.

konsultant / Trener, UK

TetraMap przypomina nam, że nikt z nas nie  funkcjonuje  
w pojedynkę, ani nie jest zawieszony w próżni.  

Prezes, LMS, USA

To przyjazny, łatwo zrozumiały model zachowań ludzkich. 
Zaskakujące jest to, że tak proste narzędzie daję taką 
głęboką możliwość adaptacji i jest tak użyteczne.

Personal Value Coach &Prezenter, NZ (New Zealand)

Utrzymanie stabilnego wzrostu
TetraMap nie jest magicznym środkiem wprowadzającym 
szybkie zmiany w sposobie zachowania. To jest narzędzie 
zapewniające długofalowy, stały rozwój kapitału ludzkiego 
i organizacji. Trenerzy i szkoleniowcy z łatwością mogą 
wykorzystać zasoby TetraMap do tworzenia szerokiego 
wachlarzu programów szkoleniowych i strategii.

Warunki certyfikacji
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem 
metodologii w Waszej firmie zapraszamy na akredytację 
kierowaną do trenerów wewnętrznych

Osoby kontaktowe:

Zbigniew Grodzki 
zbigniew.grodzki@gsi.com.pl
kom. 601-315-400

Małgorzata Walczak
malgorzata.walczak@gsi.com.pl
kom. 605-312-383

Natura Zachowań
Jak prowadzić efektywnie i ciekawie konferencje  
oraz eventy integracyjne (materiał szkoleniowy)

�	Wnieś wartość dodaną podczas spotkań, wyjazdów integracyjnych.

�	Poznaj strukturę i dynamikę całego zespołu, pionu lub organizacji.

�	Wypracuj zasady  komunikacji w organizacji.

�	Dodaj energii, buduj zaangażowanie i spraw aby ludzie 
współpracowali ze sobą ze świadomością łączącego ich celu 
biznesowego.

Natura Planowania
W jaki sposób planujemy i co chcemy osiągnąć?  
(materiał szkoleniowy + przewodnik dla trenera)

�	Zgłębiaj TetraMap jako strukturę do planowania i tworzenia strategii.

�	Korzystaj z różnorodności żywiołów, aby  wspierać procesy 
planowania.

�	Buduj krótko- i długoterminowe wizje, które nadają spójność, 
koncentrują na celu, wzmacniają zespół i przyczyniają się  
do osiągania stawianych celów.

Natura Zespołu
Jak zachowuje się nasz zespół i dlaczego?  
(materiał szkoleniowy + przewodnik dla trenera)

�	Stosuj strategie i taktykę do budowania mocnych, niezwykle 
wydajnych,  osiągających ponadprzeciętne rezultaty zespołów.

�	Badaj  jak dynamika grupy wspiera lub hamuje twoje działania.

�	Bądź świadomy współzależności w zespole.

�	Używaj TetraMap do zapewnienia zespołowi zrównoważonego 
wzrostu przez koncentrację na: celach, zasadach, wartościach, 
energii zespołu.

Natura Sprzedaży i Usług
Jak zachowują się nasi klienci i dlaczego?  
(materiał szkoleniowy + przewodnik dla trenera)

�	Ucz się jak twoje zachowanie może wpłynąć na podniesienie 
rezultatów w sprzedaży i usługach

�	Rozwijaj umiejętność dostrzegania wartości dodanej twoich 
produktów lub usług

�	Twórz konkurencyjne zespoły

�	Podnoś efektywność sprzedaży i usług przez:

�	Spełnianie oczekiwań klientów

�	Osiąganie sukcesu dzięki efektywnym zespołom

�	Radzenie sobie z wyzwaniami stawianymi przez klientów

�	Stwarzaj sytuację wygrany/wygrany w relacjach z klientem


