
JAK BYĆ FACYLITATOREM W STYLU „GWIAZDY ROCKA”? 

Krok 1: Sprzedaj bilety
Dobre gwiazdy rocka sprzedając bilety, 
jasno określają, czego można się 
spodziewać na ich koncercie. 
Upewniają się, że wiesz, gdzie i o której 
godzinie zaczyna się impreza.

Zapraszając ludzi do spotkań swojego 
stołu, wyraźnie poinformuj ich o dacie 
i godzinie pierwszego spotkania oraz 
upewnij się, że wszyscy wiedzą 
o zobowiązaniu w postaci 1 godziny 
tygodniowo przez 6 tygodni.

WSKAZÓWKA:
Zakupione bilety stanowią zobowiązanie fanów do pojawienia się na 
koncercie. Kiedy zaproszone osoby będą wiedziały, czego się spodziewać 
i zgodzą się dołączyć do Twojego stołu, napisz e-mail i poproś w nim o 
zwrotne zobowiązanie do udziału, traktując je jako szczególny akt 
odpowiedzialności! Poświęcasz swój czas na facylitację spotkań i możesz 
poprosić zaproszonych uczestników, aby zrobili to samo. Cała grupa 
odnosi korzyści, gdy wszyscy pojawiają się na spotkaniach!

Platforma ChangeYourWorld.com ma nową aktualizację, która pomaga 
grupom utrzymać zaangażowanie: Jeśli uczestnik nie pojawi się na 
dwóch lekcjach z rzędu, system usunie taką osobę z grupy. Ma to na celu 
uhonorowanie zaangażowanych uczestników i ochronę dynamiki grupy. 
Taki uczestnik będzie zawsze mile widziany w innej grupy, w innym, 
bardziej odpowiadającym mu czasie.



Krok 2: Zaangażuj swój Tłum
"Warszawa, jak się dzisiaj macie?!" 
Takie proste zapytanie, skierowane 
ze sceny podczas koncertu, potrafi 
stworzyć niesamowitą więź pomiędzy 
artystą, a jego publicznością.

Bądź na bieżąco w kontakcie ze 
swoimi uczestnikami! Skontaktuj się 
z nimi poza spotkaniem grupowym, 
aby zapytać, jak sobie radzą oraz 
zachęcić ich do wykonywania swoich 
zaplanowanych działania.

WSKAZÓWKA :
Skorzystaj z naszych szablonów wiadomości e-mail, aby opowiedzieć 
o podróży Change YourWorld. Mamy e-mail na każdy krok!

Krok 3: Porozmawiaj z Managerem 
Sceny
Jeśli Ty lub Twoi uczestnicy napotkacie 
trudności techniczne, skontaktuj się 
z naszą Ekipą techniczną, pod adresem:
changeyourworld.com.

Zespół Change Your World czeka, 
gotowy do pomocy!
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WSKAZÓWKA: 
Zanim sięgniesz po pomoc, w pierwszej kolejności zapoznaj się 
z Przewodnikiem Facylitatora CYW![ ]
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Krok 4: Baw się dobrze!

Ciesz się procesem! Odpręż się, 
baw się, uśmiechaj po drodze 
i pamiętaj, że swoim działaniem 
wnosisz różnicę!
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