
Cyfrowe narzędzia 
WSPIERAJĄCE REKRUTACJĘ, 
ROZWÓJ I ZAANGAŻOWANIE 
PRACOWNIKÓW.

#LudzieToWiecejNizZasoby



O nas

Naszą misją jest wspieranie organizacji w budowaniu pozytywnego doświadczenia w miejscu pracy, bo

• wierzymy, że świadomi i zadowoleni ludzie to zaangażowani i efektywni pracownicy. 

• lubimy ludzi i uważamy, że praca, w której spędzają większość dorosłego życia, powinna być źródłem satysfakcji 
i szczęścia

Dostarczamy know-how i narzędzia do diagnozy i rozwoju, które pomagają wydobywać z ludzi to, co najlepsze. 

Dostarczamy wiedzę na temat wyjątkowości każdej zatrudnionej osoby, jej indywidualnych kompetencjach, potencjale, 
oczekiwaniach i opiniach. 

Dzięki tej wiedzy, menedżerowie lepiej dobierają, motywują i rozwijają ludzi oraz skuteczniej zarządzają zespołami,          
w czym pomagamy także poprzez szkolenia, warsztaty, konsultacje dostarczane przez nas lub naszych partnerów 
merytorycznych.



Skutecznie pomagamy w odkrywaniu potencjału i uwalnianiu 
kreatywności oraz zaangażowania pracowników

Z naszych rozwiązań 
skorzystało ponad 1500 

organizacji reprezentujących 
wiele branż

Co nas wyróżnia?

Przeprowadziliśmy 
analizy dla ponad 

100 000 respondentów

18 lat doświadczenia we 
wdrażaniu narzędzi 

diagnostycznych 
w obszarze rozwoju, rekrutacji 

i zaangażowania

Opieramy się na sprawdzonych 
rozwiązaniach 

3 międzynarodowych Partnerów 



Z jakich narzędzi możesz u nas skorzystać?

FEEDBACK 360 STOPNI 

Pomaga budować samoświadomość 
liderów oraz precyzyjnie planować 
dedykowane działania rozwojowe  

ANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW 
PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Pozwala zamienić jednorazowe szkolenie 
w kilkumiesięczny proces rozwojowy.

DOPASOWANIE, ROZWÓJ, 
MOTYWACJA

Extended DISC, to zwiększenie 
efektywności i lepsza komunikacja.

BADANIE KOMPETENCJI    
W SPRZEDAŻY 

Pomaga precyzyjnie planować 
skuteczne działania rozwojowe dla 
menedżerów i sprzedawców.



Czym jest Analiza Behawioralna Extended DISC?

Raport dedykowany osobom 
chcącym poznać swoje 

predyspozycje menedżerskie, 
sposób podejmowania decyzji

i styl zarządzania

Analiza 
„Mój styl zarządzania”

Raport pokazujący w sposób 
ogólny mocne strony, 

motywatory i styl komunikacji

Analiza 
Behawioralna

Personalizacja 
raportów

Dzięki wykorzystaniu platformy 
FinxS istnieje możliwość 

personalizacji raportów według 
potrzeb klienta

Analiza 
Sales 18

Raport indywidualny 
dedykowany osobom 

zajmującym się sprzedażą

Analiza Behawioralna Extended DISC – to badanie 
pracownika, polegające na wypełnieniu 
kwestionariusza online (do 30 min.). W oparciu o 
udzielone odpowiedzi specjalny algorytm pozwala 
wygenerować raport zawierający m.in. takie 
informacje jak: styl komunikacji respondenta, 
styl podejmowania decyzji, naturalne 
mocne strony oraz potencjalne obszary do 
doskonalenia.

Te informacje pozwalają np. lepiej 
dopasować osobę do zadań,  
wyzwalając  jej naturalne 
zaangażowanie. Dzięki większej 
samoświadomości pracownicy 
i ich liderzy są skuteczniejsi 
w działaniu.         



Analiza behawioralna - Raporty wieloosobowe

Raporty wieloosobowe Extended DISC 
to narzędzie, które łączy indywidualne wyniki członków 
zespołu w jeden raport, który opisuje jego dynamikę oraz 
wskazuje na jego mocne strony i potencjalne wyzwania 
we współpracy.

Mapa organizacji

Nasza platforma pozwala na 
analizę danych z różnych 

perspektyw, dostarczając wsparcia 
przy podejmowaniu decyzji na 

poziomie całej organizacji

Analizy
porównawcze

Ten raport pozwala zestawić obok 
siebie wyniki dowolnej grupy osób, 
np. by porównać potencjał  grupy 
kandydatów w procesie rekrutacji

Analiza Pary Pracowników jest 
narzędziem łączącym profile 

dwóch osób, w celu doskonalenia 
relacji między nimi     

Analiza
pary

Raport  pomaga członkom zespołu 
na lepsze wzajemne poznanie 

i dopasowanie stylów komunikacji

Analiza
zespołu



Czym jest FinxS Sales Assessment?

Badanie polega na wypełnieniu 
przez Sprzedawcę kwestionariusza 

online, w którym określa swoje 
nastawienie w ramach różnych 
sytuacji sprzedażowych. Na tej 
podstawie powstaje profil 18 

kluczowych kompetencji 
Sprzedawcy

Dzięki temu możesz dowiedzieć się, 
które obszary stanowią jego mocną 

stronę, a nad którymi 
i w jaki sposób warto jeszcze 

popracować – w zależności od typu 
sprzedaży w jakim funkcjonuje.

Jedyne tak zaawansowane 
narzędzie na Polskim rynku. 

Dostępne w 39 językach 
i stosowane w ponad 20 krajach 
świata. Przede wszystkim jednak 
pomaga uniknąć skutków złego 

dopasowania Sprzedawcy do 
danego modelu sprzedaży.

FinxS Sales Assessment
Narzędzie diagnostyczne, które pomoże Ci odblokować 
Twoich Sprzedawców oraz wspierać ich dalszy rozwój. 
Zbadaj 18 kompetencji silnie wpływających na skuteczność 
sprzedaży w Twojej organizacji i dowiedz się jak je rozwijać.



Czym jest Mindmarker?

Mindmarker to aplikacja na smartfon i desktop, wspierająca tradycyjne szkolenia. 
Pomaga utrwalać nową  wiedzę oraz wspiera uczestników szkolenia we wdrażaniu 
nowych umiejętności - przez kolejne miesiące po szkoleniu.

Uczestnik ma dostęp do 
swoich materiałów 

szkoleniowych  na swoim 
telefonie lub komputerze 

nawet 12 miesięcy po 
wybranym wydarzeniu 

szkoleniowym 

Pomagamy w projektowaniu 
procesów w oparciu 

o sprawdzoną metodykę 
Training Reinforcement

Idealne do wspierania 
organizacji i ich 

pracowników w czasie 
nagłych zmian, współpracy 
w zdalnych zespołach, czy 

wprowadzania nowych 
produktów

Zapewniamy nielimitowaną 
przestrzeń na zasoby (filmy, 

zdjęcia, obrazy, pliki pdf)

Pozwala mierzyć efekty 
programów szkoleniowych 

i precyzyjnie określać 
obszary do dalszego rozwoju

Pozwala skalować proces 
utrwalania wiedzy – raz 
opracowany, skuteczny 

schemat można powielać na 
wiele projektów, dla wielu 

osób



Czym jest Feedback 360 stopni?

Feedback 360 to elastyczne 
narzędzie. Można je dopasować 

do potrzeb danej organizacji, 
wykorzystując jej własny zestaw 

kompetencji.

Wykorzystywana jest najczęściej 
do wspierania takich działań jak: 

budowanie indywidualnych 
planów rozwoju dla pracowników, 

długofalowe programy 
szkoleniowe i pomiar ich efektów.

Feedback 360 może być 
zastosowany w każdej sytuacji, 
w której informacja zwrotna od 

innych jest pomocna 
w doskonaleniu działań 
pracowników, zespołów

i organizacji.

Feedback 360 stopni
narzędzie internetowe pozwalające na ocenę kompetencji 
danego pracownika zarówno przez otoczenie (menedżerów, 
współpracowników, czy podwładnych), jak i przez niego 
samego. Pozwala zrealizować badanie w całości online, 
automatycznie i z zapewnieniem całkowitej poufności 
osobom oceniającym.



Zapraszamy do współpracy

Dostarczamy unikalne i sprawdzone narzędzia, 
które „robią różnicę”

Wzmacniają 
zaangażowanie

Zwiększają 
skuteczność 
programów 

rozwojowych

Poprawiają 
jakość decyzji 
personalnych

Ograniczają 
konflikty

Poprawiają 
komunikację 
i współpracę

Wspierają 
kulturę 

innowacyjności

Przekonali się o tym między innymi:



www.extended.tools

Tel. +48 22 866 54 75

Extended Tools Polska Sp. z o.o. sp. k.

Renesansowa 41/13

01-905 Warszawa



#EngagementTools

#EngagedTeams

#PeopleScience

#PeopleAreMorThanResources

#LudzieToWiecejNizZasoby
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