
 
 
 
 
Do niezapomnianych doświadczeń zalicza m.in. 
prowadzenie wykładów w Paryżu, podczas 
European SPA Summit w 2009 roku, na temat 
Polskiego Rynku Wellness i Spa. 
 
Praktyka, którą Mariola Bojarska - Ferenc 
zdobyła m.in. podczas produkcji i prowadzenia 
programów telewizyjnych, pozwala aby  
z powodzeniem: 
• moderować kongresy, 
• prowadzić imprezy i konferencje prasowe  
  z zakresu zdrowego stylu życia, 
• prowadzić eventy dla firm, bale  
  okolicznościowe oraz konferansjerkę  
  podczas koncertów. 
 
Mariola należy do największych organizacji 
fitness na świecie: IDEA oraz ECA. 
Uczestniczka światowych kongresów w 
Orlando, Miami, Las Vegas, Nowym Jorku, 
Sztokholmie, Interlacken, Paryżu, Berlinie, 
Monachium, San Diego, Los Angeles. 
 
 
 
 
 

MARIOLA 
BOJARSKA-FERENC 

Uznawana za niekwestionowaną prekursorkę 
zdrowego stylu życia w mediach. Zaszczepiła  
w Polakach modę na bycie fit, bo dobry wygląd  
i samopoczucie to przepustka do sukcesu na 
płaszczyźnie życia zawodowego i prywatnego. 

Producent telewizyjny i autorka ponad 2 tys. 
programów telewizyjnych oraz 200 artykułów 
w prasie promujących zdrowy styl życia.  
W swoim dorobku zawodowym ma 6 płyt DVD 
z ćwiczeniami i 8 książek, w których podpowiada 
jak dbać o zdrowie swoje i najbliższych. Od lat 
jest cenionym wykładowcą i trenerem biznesu, 
prowadzi m.in. szkolenia dla firm - „Wellness 
drogą do sukcesu”. 

 

  

 

 

 



PROPOZYCJA WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, WYJAZDÓW 
INTEGRACYJNYCH DLA FIRM LUB KLIENTÓW FIRM 

 

Tematy warsztatów: 
 
• „Wellness drogą do sukcesu” - czyli jak 
osiągnąć sukces na płaszczyźnie zawodowej, 
zadbać o rozwój, wizerunek, zdrowie, 
uzyskać balans między pracą a domem. 
PRACOWAĆ - KOCHAĆ – NIE ZWARIOWAĆ 
 
• Warsztaty motywacyjne, zachęcające do 
zdrowego stylu życia - skupiające się na 
diecie dla ciała i mózgu. Podpowiadające 
uczestnikom, jaką dietę stosować by 
pracować bardziej efektywnie oraz jakich 
zestawów ćwiczeń użyć, aby wzmocnić 
koncentrację i pozbyć się stresu. Zajęcia 
połączone z praktyką, różnymi formami 
fitnessu. 
 
• Kobieca strona biznesu - kobieta, 
wizerunek, dbałość o siebie oraz swój 
rozwój, techniki negocjacji itp. 
 
• Spotkanie autorskie z Mariolą Bojarską-
Ferenc i jej książkami - rozmowa o pracy, 
telewizji, życiu, zdrowym stylu życia. 
 
• Fitness - zajęcia praktyczne: Barre, pilates, 
joga dla dwojga, ćwiczenia wzmacniające 
poszczególne partie ciała, tabata, ćwiczenia 
taneczne, ćwiczenia w terenie itp.  

 
 
 
 
Mariola Bojarska-Ferenc prowadzi autorskie treningi, warsztaty oraz indywidualne sesje tematyczne 
bazując na wieloletnim doświadczeniu, zdobytym podczas pracy dziennikarskiej i producenckiej dla 
głównych stacji TV. 
 
W warsztatach biorą udział firmy reprezentujące wiele różnych branż. Przedsiębiorstwa te, często nie 
tylko inwestują w swoich pracowników, by zwiększyć ich efektywność w pracy, ale także oferują 
wybrane pakiety swoim klientom w ramach prezentu, podziękowania za wieloletnią współpracę lub 
dodatku przy promocji własnych produktów, np. inwestycyjnych. Wykłady uświadamiają 
pracownikom jak ważne jest podejmowanie nowych wyzwań, wyznaczanie konkretnych celów oraz 
dążenie do samorealizacji. Uczą również, aby nie zapominać w tym wszystkim o własnym szczęściu, 
pasji, rodzinie i najbliższych. 
 
 
 
 

Warsztaty mogą mieć charakter 2-3 godzinnego spotkania lub wyjazdów integracyjnych 
połączonych z ćwiczeniami. 



SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE TEMATÓW WYKŁADÓW: 
Podczas spotkania udowodnimy jak dieta, ruch i dbałość o siebie mogą zmienić Twoje życie na lepsze. 

Nauczysz się, że to Ty rządzisz sobą a nie odwrotnie. 
Sukces jest w Twoich rękach o czym często nie wiesz! 

 

 

 

 

Dieta dla mózgu: 
• odżywianie się osób aktywnych zawodowo, 
żyjących pod dużą presją, w warunkach 
stresowych, 
• odpowiednia dieta dla osób, których praca 
wymaga dużej koncentracji i wysiłku 
umysłowego. 
 
Dieta dla ciała - bazująca na najnowszych 
metodach, oparta o gęstość energetyczną 
i odżywczą produktów: 
• sposoby oczyszczania organizmu z toksyn, 
• piękna i szczupła sylwetka przez lata - jak 
osiągnąć i utrzymać wymarzony rezultat, 
• nauka nowego sposobu żywienia na 
podstawie gęstości energetycznej posiłków, 
• warsztaty komponowania posiłków. 
 
Jak poradzić sobie z porażką a jak z 
sukcesem - wykład psychologa i Marioli 
Bojarskiej-Ferenc. 
 
Jak walczyć ze swoimi kompleksami - kiedy 
marzenia rozmijają się z osiągnięciami w 
pracy. Psycholog i Mariola Bojarska-Ferenc.  
 
Seks - jaki ma wpływ na Twoją pracę. 
Rozmowa z seksuologiem 
 
Barre - sposób na idealną sylwetkę. Zajęcia 
oparte o balet klasyczny, jogę i pilates 
Ćwiczenia proporcjonalnie kształtują ciało, 
uczą poruszania się z gracją. 
 
Tabata - intensywny trening poszczególnych 
partii ciała. 
 
Lekcja gracji - zajęcia praktyczne 
prowadzone przez Mariolę Bojarską-Ferenc: 
• nauka ładnego poruszania się i chodzenia, 
• nauka prawidłowego siadania i siedzenia, 
• nauka stania – jak kształtować prawidłową 
postawę, 
• sposoby gestykulacji - w pracy i na 
przyjęciu. 

 
 

• Zakres szkolenia i program warsztatów 
dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 
Klienta.  

• W trakcie zajęć Mariola Bojarska-Ferenc  
• proponuje autorskie, sprawdzone rozwiązania.  
• Wsłuchuje się w potrzeby uczestników i 

podpowiada jak zmierzyć się z własnymi 
słabościami.  

• Spotkania te dostarczają nie tylko wielką 
dawkę motywacji do działania, ale również 
zapewniają świetną rozrywkę.  

• Sposób prowadzenia zajęć skierowany jest na 
częstą interakcję z uczestnikami, aby w pełni 
zaangażować ich w dyskusję oraz ćwiczenia 
praktyczne. 



Joga dla dwojga - zajęcia praktyczne 
prowadzone przez Mariolę Bojarską-Ferenc: 
• ćwiczenia integracyjne oparte na jodze, 
pozwalające poznać siebie, 
• budowanie wzajemnego zaufania, 
• ćwiczenie koncentracji. 
 
Ćwiczenia zapobiegające bólom 
kręgosłupa (Pilates) - zajęcia praktyczne 
prowadzone przez Mariolę Bojarską-Ferenc: 
• gimnastyka oparta na wzmacnianiu mięśni 
brzucha i grzbietu, 
• gimnastyka kształtująca prawidłową 
postawę. 
 
Metamorfozy - lekcja stylu. Dobry wygląd 
paszportem do sukcesu i wizytówką firmy. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone 
przez Mariolę Bojarską-Ferenc: 
• Pokaż się z najlepszej strony! Nauka 
wyeksponowania sylwetki właściwie 
dobranym strojem, 
• Dress code - jak dobrać strój odpowiedni do 
okazji i zajmowanego stanowiska, 
• W pogoni za modą - klasyka vs trendy. Jak 
zbudować własny wizerunek i nie dać się 
zwariować. 
 
Lekcja makijażu - zajęcia teoretyczne i 
praktyczne prowadzone przez Mariolę 
Bojarską-Ferenc i make-up artystkę: 
• nauka modelowania twarzy, 
• makijaż do pracy i na przyjęcie. 
 
Wystąpienia publiczne oraz zachowanie 
przed kamerą - zajęcia teoretyczne i 
praktyczne prowadzone przez Mariolę 
Bojarską-Ferenc: 
• podstawowe zasady występów przed 
kamerą, 
• mowa ciała - warsztaty, 
• prezentacje i przemówienia - jak pozbyć się 
stresu i zainteresować słuchaczy. 

 

 
 
 
 

Cena spotkań ustalana jest indywidualnie i zależy od programu i ilości dni oraz miejsc warsztatów. 
Czas trwania: ok 3 godzin. 

 
 

KONTAKT: Mariola Berg 
 tel. +48 501 290 533, mail: bergmariola@gmail.com 


