O NAS
Imigomo to aplikacja, która kompleksowo wspiera i motywuje w procesie dążenia do sukcesu,
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Najlepszy trening zawsze zaczyna się od mądrego planu. Żeby osiągnąć wyniki, umysł
nieustannie potrzebuje nowych wyzwań. Za pomocą naszej aplikacji będziesz mieć możliwość
przygotowania indywidualnego planu rozwoju osobistego w prosty sposób, ponieważ
wyznaczone przez Ciebie obszary życia wymagające Twojej pracy zostaną zdiagnozowane i
będą służyć wyznaczaniu poszczególnych celów wraz z planem rozwiązania jak je osiągnąć.
Aplikacja sprawi, że staniesz się lepszym człowiekiem. Nasze motto brzmi "Aspire to be more".
Aspiruj do odważnego życia, pełnego energii i nowych wyzwań. Realizuj własne cele i
pragnienia razem z nami.
Imigomo rozwija i odkrywa to, co czyni z nas lepszych ludzi.
Dołącz do nas!

NASZ ZESPÓŁ

Mariusz Dziedziński I Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów, trener
i coach. Od wielu lat pasjonuje się tematem rozwoju osobistego, ukończył wiele szkoleń i
kursów w Polsce jak i za granicą, w tym u Anthony'ego Robbinsa. Jest pomysłodawcą aplikacji
Imigomo i udziałowcem spółki. Od wielu lat obserwuje rynek rozwoju osobistego, w
szczególności aplikacji mobilnych i rozwiązań internetowych wspomagających rozwój osobisty.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia przed światem rozwój technologii zrodził się
pomysł na stworzenie innowacyjnej platformy internetowej. Imigomo to aplikacja, która
powstała w wyniku połączenia pasji i doświadczeń związanych z rozwojem osobistym i
nowoczesnymi technologiami.
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Marta Walczyk I Project Manager

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, specjalista ds. funduszy unijnych, doradztwa i szkoleń.
Od kliku lat zajmuje się funduszami w zakresie rozwoju kompetencji miękkich oraz szkoleń dla
pracowników. W życiu prywatnym interesuje się świadomym rozwojem osobistym,
jest ekspertem w zarządzaniu projektami oraz pasjonatką praktycznego podejścia do rozwoju
osobistego.
m.walczyk@imigomo.com I www.imigomo.com

WSPÓŁPRACA
Agnieszka Wiśniak I Coach ICF

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej, psycholog, filolog, trener biznesu, akredytowany coach ICF oraz mediator sądowy i
pozasądowy, a także nauczyciel akademicki. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju
umiejętności miękkich. Przeprowadziła kilkaset godzin life coachingu oraz business coachingu,
w tym także executive coachingu.
agnieszka.wisniak@koncept.edu.pl I www.kocept.edu.pl

Mateusz Hauk I Psycholog & Trener Biznesu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, trener biznesu i umiejętności
interpersonalnych, ekspert HR, coach, psycholog, dydaktyk, doradca
zawodowy. Autor wielu publikacji z zakresu psychologii pracy, organizacji i zarządzania oraz
certyfikowany Trener Biznesu. Zrealizował ponad 700 dni szkoleniowych i ponad 1500 sesji
coachingowych (głównie dla kadry menedżerskiej).
mateuszhauk@poczta.onet.pl
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