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PROFIL
„Nieważne, co ci się w życiu przydarza, lecz ważna jest twoja postawa wobec tych zdarzeń” - to
nie tylko motto, ale i zasada, którą Lechosław kieruje się w życiu. Dzięki niej potrafi zjednać
ludzi i motywować ich do osiągania doskonałych efektów, bez względu na otaczające ich
warunki. Lechosław Chalecki jest autorem książki „Potęga Życia”, która w kilku prostych
krokach mówi, jak przejść dobrą zmianę i świadomie prowadzić swoje życie. Będąc
właścicielem Szkoły Inspiracji doradza menadżerom oraz przedsiębiorcom w obszarze
organizacji procesów obsługi i pozyskiwania klientów. Do tego celu wykorzystuje swoje
doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz zarządzaniu zespołem. Cenne są również
umiejętności zdobyte na stanowisku dyrektora sprzedaży jednej z największych instytucji
finansowych w kraju.

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY


Praktyczna Akademia Lidera – cykl szkoleń poświęcony rozbudowaniu i utrwaleniu
umiejętności sprzedażowych.



Praktyczna Akademia Handlowca – cykl szkoleń skupiony na rozwinięciu zdolności
zarządzania, organizacji czasu i pracy oraz współpracy z zespołem.



Wystąpienia Publiczne – warsztat prowadzący do praktycznego opanowania umiejętności
przemawiania do innych, zarówno małych jak i większych grup, połączony z aspektami
radzenia sobie ze stresem oraz wzmocnienia pewności siebie.

WYBRANE WCZEŚNIEJ REALIZOWANE PROJEKTY


Master Life - szkolenie z zakresu rozwoju osobistego prowadzone jako zamknięte projekty
dla firm i szkolenia otwarte. To szkolenie to sześć życiowych strategii, dzięki którym
uczestnicy dostają łatwe i proste narzędzia do przejęcia sprawczości nad własnym życiem.
Z programu skorzystało ponad 2000 osób.



Centrum Sedna – inicjatywa skupiająca pasjonatów rozwoju osobistego, która umożliwia
zdobycie nowych umiejętności, by realizować swoje marzenia, autoprezentację siebie oraz
poznanie przyszłych partnerów biznesowych (a nawet życiowych) w strefach
networkingowych. Spotkania odbywały się regularnie raz w miesiącu w Białymstoku przez
4 lata.



Sprzedaż Przez Osobowość - projekt szkoleniowo-coachingowy dla kilkunastu grup
szkoleniowych w różnych korporacjach, efektem tego projektu u jednego z klientów
korporacyjnych był wzrost sprzedaży o 76% w ciągu 6 m-cy, rekomendacje tego klienta na
www.szkolainspiracji.pl/klienci



Znaczenie przekonań i wartości w realizacji nowej sprzedaży - projekt realizowany dla
Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU Życie SA, efektem tego szkolenia był wzrost
motywacji do pracy i co za tym idzie wynik finansowy w regionach, które brały udział
w tym projekcie.



Pełnia Kobiecości – szkolenie dla kobiet, które sprawia, że panie czują się wreszcie jak na
to zasługują, czyli jak CUD. Spotkanie pozwala na zrozumienie, docenienie i wykorzystanie
swoich największych atutów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.



Motra – szkoleniowa gra strategiczna, celem której jest poprawa efektywności współpracy
w zespole. Scenariusz gry jest tak napisany, aby każdorazowo można było dostosować go
po specyfiki i potrzeb firmy.



Championship Experience Life – czterodniowy obóz szkoleniowy gdzie w trudnych
warunkach uczestnicy uczą się wyciągania wniosków i pracy z intencją.



Inne liczne szkolenia otwarte i projekty zamknięte dla firm, m.in. dla PZU SA, NFZ,
Generali, Skandia, WBK Bank Zachodni, Polkomtel SA – operator sieci Plus, Totalizator
Sportowy, Helios, Unibep i inne (firmy wymieniono na stronie www.lechoslawchalecki.pl)

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE












House of Skills, Przywództwo sytuacyjne SLII
Spirit of Leadership, Inspiracje i wyzwania w zarządzaniu
Gdańska Fundacja kształcenie Menedżerów, zarządzanie zespołem handlowców
Szkoła Giełdowa, zasady funkcjonowania GPW oraz zarządzania własnym portfelem
inwestycyjnym
Trener NLP, NLP Neuroedukacja, Lublin
Mistrz Praktyk NLP, NLP Neuroedukacja, Lublin
Praktyk NLP, NLP Neuroedukacja, Lublin
Szkoła Coachingu, Mentoringu i Doradztwa TROP, Warszawa Dyplom ukończenia TROP
Szkoła Trenerów Biznesu TROP, Warszawa Dyplom ukończenia STB Trop
Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe, kierunek: Zarządzanie Wartością Klienta
Akademia Podlaska w Siedlcach, studia magisterskie, kierunek: Zarządzanie i Marketing

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE








od 2018 – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, studia
podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze
publicznym" - wykładowca
od 2017 – BNI - dyrektor regionu, założyciel BNI w Białymstoku
od 2006 - Szkoła Inspiracji – trener, coach, założyciel i prezes
w latach 2002 – 2006 PZU Życie SA – dyrektor sprzedaży
w latach 1999 -2002 PZU Życie SA – kierownik ubezpieczeń grupowych
1999 Motozbyt Suwałki – specjalista ds. sprzedaży

SPECJALIZACJE TRENERSKIE





Od 2006 r. główne specjalizacje to poprawa efektywności w obszarze zarządzania
zespołem, sprzedaży oraz obsługi klienta.
Autorskie programy szkoleniowo-coachingowe – Sprzedaż przez osobowość, Znaczenie
przekonań i wartości w realizacji nowej sprzedaży, Znaczenie przekonań i wartości w
motywacji do pracy; Akademia Lidera i Handlowca.
Budowanie zespołu trenerskiego – w ramach Szkoły Inspiracji, projekty komercyjne dla
firm z kompetencji sprzedażowych, menedżerskich i coachingowych.

PRYWATNIE
Mąż cudownej kobiety, ojciec dwóch wspaniałych chłopaków i przyjaciel dla wielu :)

REKOMENDACJE I WIĘCEJ INFORMACJI
https://www.szkolainspiracji.pl
http://www.lechoslawchalecki.pl/
https://www.facebook.com/szkolainspiracji
https://www.facebook.com/lechoslaw.chalecki/
https://www.youtube.com/user/szkolainspiracji

