
Anna Lassonczyk 

Certyfikowana trenerka komunikacji międzykulturowej, 
coach NLP oraz autorka książki „Gdzie czas płynie inaczej… O 
różnicach kulturowych w obchodzeniu się z czasem” 
ukazującej się wkrótce w języku polskim. 

Od 2003 roku mieszka w Niemczech, gdzie skończyła studia 
języków obcych, gospodarki oraz kulturoznawstwa i od 2010 
prowadzi własną działalność i wraz z zespołem przygotowuje 
oraz wspiera firmy, instytucje i osoby na współpracę z 
zagranicą, uświadamiając im i pomagając radzić sobie z 
różnicami kulturowymi pomiędzy ludźmi z innych krajów i 
oferować swoje usługi i produkty za granicą z sukcesem. 

Doświadczenie zdobyła między innymi pracując w zarządzaniu relacjami z klientem w 
Daimler Chrysler, dla telewizji ZDf, będąc hostessą przy spotkaniach prezydentów 
państwowych i innych ważnych osobistości światowych, zajmując się międzynarodowym 
rozwojem kadr w ICUnet.AG oraz tworząc program integracyjny w EC Cambridge. Jest 
międzynarodowym docentem kompetencji międzykulturowych na Uniwersytecie w Passau, 
w Kolonii i UBI w Luxemburgu oraz dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Zaufały jej również takie firmy i instytucje jak PUMA, Bayer, European Investement Bank, 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, Wyższa Uczelnia Nauk 
Stosowanych w Harz, Targi w Kolonii GmbH, Mövenpick Hotels & Resorts, NLP-
Deutschland.de, ATM S.A., Opsec Security plc i wiele innych. Zamiast je tu wszystkie 
wymieniać, pewnie lepiej jak przekonasz się o korzyściach z wykorzystania wiedzy o 
różnicach kulturowych na własnej skórze. 

• Być może masz do czynienia z obcokrajowcami a pomimo świetnych zdolności 
komunikacyjnych we własnym kraju, podczas kontaktów zagranicznych czujesz się 
nieswojo, obco, bezradnie, ponieważ napotykasz na bariery kulturowe? 
 

• Być może masz świetny produkt lub usługę i zastanawiasz się jak z powodzeniem 
zaistnieć na rynku światowym lub twoja próba rozszerzenia interesu poza granice 
kraju runęła w gruzach i doświadczyłeś już na własnej skórze, że czasem ciężko jest 
przełamać lody za granicą? 
 

• Być może pracujesz przy projektach w zespołach międzynarodowych bądź nimi 
kierujesz i napotykasz na trudności spowodowane różnicami mentalności oraz 
doświadczasz czasem uczucia rozdrażnienia, dyskomfortu i dziwisz się jak to możliwe, 
że „to przecież niby też ludzie”, może nawet sąsiedzi, a jacyś tacy zdystansowani, 
szorstcy, sztywni, dziwni, inni? 
 

• A może nie zdajesz sobie nawet sprawy, ile fopa już zdarzyło Ci się popełnić (np. 
witając Niemca po imieniu zamiast po nazwisku) i ile straconych pieniędzy i 
możliwości kosztowała Cię już niewiedza na temat różnic kulturowych i sprytnego 
radzenia sobie z tą innością obcokrajowców? 
 



Żyjąc 19 lat w Polsce i 14 w Niemczech, realizując projekty w Wielkiej Brytanii, Nowej 
Zelandii oraz Indiach oraz obracając się na rynku międzynarodowym Anna Lassonczyk 
doświadcza różnic mentalności ludzi z różnych kultur na co dzień i przekaże Ci praktyczne 
wskazówki jak sobie z nimi radzić i z łatwością odnosić sukcesy współpracując z 
cudzoziemcami. 

Jako certyfikowana trenerka komunikacji międzykulturowej oraz absolwentka studiów 
języków obcych, gospodarki i kulturoznawstwa na uniwersytecie w Passau Anna Lassonczyk 
posiada aktualną i fachową wiedzę przydatną do robienia biznesu na rynku 
międzynarodowym, którą chętnie się z Tobą podzieli jak również przedstawi Ci wyniki 
najnowszych badań i trendów byś i Ty był ekspertem w tej dziedzinie i mógł zabłysnąć na 
rynku światowym. 

Dzięki szkoleniom masz okazję przećwiczyć różne sytuacje i scenariusze w praktycznych 
ćwiczeniach grupowych i możesz od razu wykorzystać to doświadczenie w Twoich 
działaniach z obcokrajowcami; dodatkowo podczas szkoleń otwartych poznasz uczestników z 
innych firm i branż i nawiążesz cenne kontakty. 

Coaching indywidualny to skondensowana wiedza oraz całkowita koncentracja na Tobie, 
dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze podczas realizacji wyłącznie Twoich osobistych 
życzeń i potrzeb. 

Wesprzemy Cię nie tylko w odniesieniu sukcesu na rynku międzynarodowym, ale również w 
poszerzaniu horyzontów i realizowaniu wielkich marzeń i celów. Ponadto zdając sobie 
sprawę z wpływu kultury i programowania społecznego będziesz w stanie kreować swoje 
życie bardziej świadomie oraz żyć naprawdę po swojemu, zgodnie z własnymi 
upodobaniami, predyspozycjami i osobowością. 

Życzmy Ci odnoszenia sukcesów międzykulturowych, 
częstego poczucia głębokiej satysfakcji, radości i dumy z siebie, 

oraz odwagi do realizacji najskrytszych marzeń. 
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