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O NAS
Nasze szkolenia to efekt ponad

W 2018 roku otrzymaliśmy znak jakości

16-letniego doświadczenia na rynku

Małopolskich Standardów Usług

usług informacyjnych: infobrokeringu

Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), który

i konsultingu biznesowego.

potwierdza nasze kompetencje
w zakresie usług szkoleniowych.

Autorskie programy naszych warsztatów
zostały opracowane na bazie

Nieustanie rozwijamy się i poszerzamy

doświadczeń i sygnalizowanych przez

ofertę naszych szkoleń. Regularnie

naszych klientów problemów w

aktualizujemy programy. Dla najbardziej

docieraniu do informacji. Każde ze

wymagających tworzymy zupełnie nowe

szkoleń to profesjonalnie opracowana

szkolenia, dopasowane do potrzeb

kompilacja niezbędnej wiedzy

zamawiającego.

teoretycznej i treningu praktycznego,
opartego o przykłady z praktyki

Zaufali nam klienci zarówno z sektora

infobrokerskiej.

komercyjnego, jak i rządowego,
z wieloma z nich współpracujemy

Uczymy, w jaki sposób odnaleźć

regularnie, dbając o najwyższy poziom

informacje dostępne w internecie, by

kompetencji informacyjnych nowych

móc wykorzystać ich potencjał.

członków zespołów.

Kompetencje nabywane na naszych

Każde z prezentowanych szkoleń

szkoleniach są nieodzowne w

realizujemy zarówno w formie

prowadzeniu firmy, działalności

warsztatów otwartych, dostępnych dla

naukowej i codziennej pracy, w której

każdego, jak i w postaci dedykowanych

stykamy się z pozyskiwaniem informacji,

szkoleń zamkniętych. Trzy szkolenia

jej analizą, syntezą i zarządzaniem.

dostępne są również w języku angielskim.

Znak
jakości

Zapraszamy do zapoznania się
z naszym katalogiem
Patrycja Hrabiec-Hojda i Justyna Trzeciakowska
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CO NAS Wyróżnia

PRAKTYCZNA WIEDZA

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

NARZĘDZIA DO WDROŻENIA OD ZARAZ

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PROWADZĄCYM

KONSULTACJA ONLINE GRATIS

PONAD 14 LAT DOŚWIADCZENIA
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OSINT-OPEN SOURCE
INTELLIGENCE

OSINT - Biały Wywiad

PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

WYSZUKIWARKI HORYZONTALNE,

Zyskasz umiejętność budowy

WERTYKALNE I KLASTRUJĄCE

zaawansowanych zapytań do

Google i Yandex hacking na potrzeby

wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex,

białego wywiadu

DuckDuckGo pozwalających na

Wyszukiwarki specjalistyczne: video,

przeszukiwanie stron, serwerów

obrazów, dokumentów, ftp, naukowe

i dokumentów

Wyszukiwarki dedykowane do

Poznasz nowe źródła, narzędzi i

zasobów naukowych, social mediów

techniki OSINT

Ćwiczenia

Nauczysz się pozyskiwać informacje ze
źródeł niepiśmiennych

NARZĘDZIA OSINT

Nauczysz się wyszukiwania informacji

Maltego, FOCA

w sieci deep web

Permutacja i walidacja e-mail

Nauczysz się obsługi

Case study

programów Maltego i FOCA
Poznasz źródła i narzędzia do

ŹRÓDŁA OSINT

weryfikacji i mapowania powiązań

Źródła biznesowe polskie i

DLA KOGO

zagraniczne

Przedsiębiorcy

Social media jako źródło informacji

Pracownicy działów rozwoju, sprzedaży

o osobach

i marketingu

Mapowanie powiązań w firmach

Pracownicy bezpieczeństwa

polskich i ze świata

korporacyjnego

Elementy AML

Badacze, analitycy i researcherzy

Ćwiczenia

Prawnicy, komornicy, policja, wojsko
Dziennikarze i detektywi
2 dni / 14 godzin dydaktycznych
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Szkolenie dostępne również w j. angielskim

POZYSKIWANIE INFORMACJI

Wyszukiwanie
informacji w biznesie
PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

STRATEGIA I SŁOWA KLUCZOWE

Szybciej znajdziesz niezbędne

Budowa strategii wyszukiwania

informacje

informacji

Dotrzesz do wiarygodnych danych

Warsztat z budowy słów kluczowych

Odkryjesz trudno dostępne i cenne

Ćwiczenia

informacje
Zweryfikujesz kontrahentów i klientów

GOOGLE HACKING

Podniesiesz swoją efektywność w

Google hacking i budowanie

biznesie

złożonych zapytań do wyszukiwania

Poprawnie ocenisz wiarygodność i

specjalistycznego w wyszukiwarkach

rzetelność zebranych informacji

tematycznych Google

DLA KOGO

Ekosystem Google
Alternatywy dla Google

Przedsiębiorcy i menedżerowie

Specjalistyczne narzędzia

Pracownicy biurowi

wyszukiwawcze

Asystenci i sekretarki

Ćwiczenia

Wirtualne asystentki
Researcherzy, analitycy i

DEEB WEB

dziennikarze

Elektroniczne bazy danych
Statystyczne bazy danych
Rejestry i bazy firm
Rejestry i bazy danych naukowe oraz
państwowe
Ćwiczenia

2 dni / 14 godzin dydaktycznych
lub
1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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Szkolenie dostępne również w j. angielskim

INFORMACJA NAUKOWA
DLA B+R
PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

GOOGLE SCHOLAR I INNE

Poznasz źródła informacji naukowej w

WYSZUKIWARKI NAUKOWE

Polsce i na świecie

Zaawansowane operatory i kwerendy

Nabędziesz umiejętności doboru

Google Scholar, Google Books i inne

źródeł

Specjalistyczne wyszukiwarki naukowe

Zrozumiesz różnice w dostępie do

Alternatywy dla Google

danych w zależności od wybranych
źródeł informacji

DEEP WEB

Zyskasz umiejętność pozyskiwania

Wyszukiwanie w deep web

informacji naukowej dostępnej w

Informacje naukowe w Open Access

bezpłatnych zasobach deep web

Dane statystyczne w deep web

Zapoznasz się z narzędziami
wspomagającymi zarządzanie

DZIEDZINOWE BAZY DANYCH

informacją naukową w projektach

NAUKOWYCH
Biblioteki i repozytoria cyfrowe

DLA KOGO

Bazy bibliograficzne

Bibliotekarze

Bazy ogólnotematyczne i

Naukowcy

specjalistyczne polskie oraz światowe

Studenci
Pracownicy centrów transferu

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

technologii

NAUKOWĄ

Pracownicy centrów badawczo-

Bezpłatne narzędzia do zarządzania

rozwojowych

Narzędzia do monitorowania informacji

Osoby pracujące z informacją

Techniki zarządzania informacją

naukową, danymi pierwotnymi oraz

naukową

danymi statystycznymi

CASE STUDY

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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Google Hacking w
marketingu i
sprzedaży
PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

GOOGLE HACKING

Poznanie zaawansowanych

Google Hacking

możliwości narzędzi Google

Pełne możliwości Google: Scholar,

Skuteczne pozyskiwanie informacji

News, Books, Trends i inne

rynkowych z wykorzystaniem

Alternatywy dla Google

wyszukiwarek

Ćwiczenia

Poznanie alternatywnych
wyszukiwarek. tj. Bing, Yandex

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Nabycie umiejętności weryfikowania

RYNKOWYCH

kontrahentów

Jak szukać informacji o rynkach,
branży i sektorze
Pozyskiwanie informacji
o kontrahentach

DLA KOGO

Szukanie dostawców

Przedsiębiorcy

Ćwiczenia

Menedżerowie i specjaliści ds.
marketingu

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Menedżerowie ds. sprzedaży i

MARKETINGOWYCH
Informacje o trendach rynkowych
Monitorowanie informacji

handlowcy
Kierownicy działów

Opracowanie graficzne

Project managerowie

Analizowanie konkurencji

Asystenci i sekretarki

Ćwiczenia

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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Szkolenie dostępne również w j. angielskim

WERYFIKACJA INFORMACJI

WERYFIKACJA FIRM
I KONTRAHENTÓW
PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

GOOGLE HACKING

Poznasz techniki weryfikacji

Wyszukiwanie informacji z użyciem

przedsiębiorstw i osób

zaawansowanych kwerend

Przyśpieszysz proces odnajdywania

Budowa zaplecza informacyjnego

informacji o firmach

Alternatywy dla Google

Zyskasz umiejętność doboru źródeł do

Ćwiczenia

weryfikacji firm

WERYFIKACJA FIRM W POLSCE

DLA KOGO

Polskie rejestry firm i organizacji NGO
Alternatywne źródła informacji

Przedsiębiorcy i menedżerowie

o firmach

Handlowcy

Biura Informacji Gospodarczej

Specjaliści ds. marketingu

Social media a informacja

Pracownicy HR

o kontrahentach

Asystenci i sekretarki

Analiza video i zdjęć w weryfikacji firm

Urzędnicy administracji

Ćwiczenia

państwowej

WERYFIKACJA FIRM ZAGRANICZNYCH
Rejestry firm w Unii Europejskiej
Weryfikacja firm w USA
Pozyskiwanie informacji o firmach
w Azji i rajach podatkowych
Ćwiczenia
BUDOWA POWIĄZAŃ MIĘDZY FIRMAMI
Narzędzie do mapowania powiązań
Ćwiczenia

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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WERYFIKACJA
INFORMACJI
I FACT-CHECKING
PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

WERYFIKACJA INFORMACJI

Poznanie technik pozwalających na

Fake news i post prawda

wyszukiwanie informacji

Narzędzia do wykrywania fake news

o osobach i ich powiązaniach

Podstawowe kroki do

z wykorzystaniem odpowiednich

uwiarygodnienia informacji

narzędzi

Ćwiczenia

Nabycie umiejętności pozwalających
na zdobywanie danych kontaktowych

DEZINFORMACJA I GRA

za pomocą odpowiednich narzędzi

INFORMACYJNA

Zdobycie wiedzy z zakresu oceny

Propaganda, gra i wojna informacyjna

informacji osobowej w social mediach

Manipulacja informacją w mediach
Narzędzia wspomagające

DLA KOGO

rozpoznawanie dezinformacji
Instytucje “watch dog”

Przedsiębiorcy i menedżerowie

Ćwiczenia

Analitycy oraz researcherzy
Dziennikarze

TECHNIKI ANALIZY INFORMACJI

Naukowcy, studenci i bibliotekarze

Weryfikacja informacji krok po kroku

Specjaliści ds. informacji

Rozpoznawanie fałszywych kont w
mediach społecznościowych
Analiza zdjęć i video
Case study

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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Pozostałe Szkolenia

Cyberbezpieczeństwo
dla nieinformatyków

PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA
Poznasz i nauczysz się stosować

WPROWADZENIE

narzędzia wspierające zachowanie

Cyberbezpieczeństwo, czyli co?

prywatności i anonimizację w sieci

Inżynieria społeczna jako podstawa do

Poznasz zasady zachowania

przeprowadzenia cyberataku
Techniki manipulacji i wyłudzania

prywatności w sieci

informacji

Zrozumiesz cyberzagrożenia
i zyskasz umiejętność odpowiedniego
reagowania na nie

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny Internet
Stwórz bezpieczne hasło - kluczowe
techniki

DLA KOGO

Bezpieczny e-mail a ataki phishingowe
Bezpieczni w mediach społecznościowych

Pracownicy PR i biur prasowych

Bezpieczne korzystanie z chmury

Pracownicy administracji państwowej

Bezpieczeństwo informacji

Infobrokerzy, researcherzy oraz
analitycy

ANONIMIZACJA - WARSZTAT

Asystenci i sekretarki

Bezpieczne aplikacje wspierające

Handlowcy

prywatność

Specjaliści ds. marketingu

Wirtualna sieć prywatna
Sieć TOR

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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WIZUAlizacja
informacji

PROGRAM

EFEKTY SZKOLENIA

INFORMACJA JEST PIĘKNA

Nabędziesz umiejętności prezentacji

Czym jest dziennikarstwo danych?

informacji w atrakcyjnej formie

Przykłady ciekawych wizualizacji

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności
tworzenia infografik

PREZENTACJA INFORMACJI

Nabędziesz umiejętności obsługi
prostych programów graficznych

Dobre praktyki w prezentacji
informacji
Programy do tworzenia prezentacji:
Prezi, Prezentacje Google

DLA KOGO

Ćwiczenia

Przedsiębiorcy i menedżerowie
Specjaliści ds. marketingu

INFOGRAFIKA
Zasady tworzenia infografik

Handlowcy

Narzędzia online: Canva, Infogram,

Badacze i analitycy

Piktochart

Dziennikarze i redaktorzy

Ćwiczenia

Pracownicy biurowi

1 dzień / 8 godzin dydaktycznych
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trenerzy

PATRYCJA HRABIEC-HOJDA

JUSTYNA TRZECIAKOWSKA

Broker informacji założycielka
Infobrokerska pl Specjalizuje się w
informacji medycznej oraz analizach
marketingowych Od 10 lat prowadzi
szkolenia dla biznesu i administracji
publicznej z zakresu pozyskiwania
informacji Współautorka standardów
zawodów broker informacji oraz
specjalista zarządzania informacją
przygotowanych dla Ministerstwa Pracy
Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów
Informacji

Infobroker współwłaścicielka
Infobrokerska pl Realizuje projekty
obejmujące sektory FMCG przemysłowy
budowlany farmaceutyczny i opieki
zdrowotnej Dostarczała dane i informacje
dla projektów dotyczących głównie
krajów Europy i Azji Centralnej Posiada
bogate doświadczenie we współpracy z
agendami rządowymi i innymi
jednostkami publicznymi od których
pozyskuje informacje publiczne dla
biznesu
,

,

.

.

.

:

.

:

,

.

.

.

:

Trener OSINT w Krajowej Szkole
Administracji Publicznej w Warszawie

.

Klienci Keeeper Kompas Inwestycji
Kancelaria Senatu PGNiG i inni
:

,

,

,

.

.

Klienci KPRM Biuro Logistyki
Kontrwywiadu Wojskowego PMR i inni

,

,

.

Trener OSINT w Krajowej Szkole
Administracji Publicznej w Warszawie

,

,

,

.
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trenerzy

Marta Dzienkiewicz

Joanna Dukalska-Hermut

Infobroker analityk i trener kompetencji
informacyjnych W branży infobrokerskiej
pracuje od 2011 roku Wyszukuje i
weryfikuje informacje dla firm oraz
instytucji Swoimi kompetencjami w
obszarze researchu wspiera projekty
kulturalne oraz internetowe portale
informacyjne i encyklopedyczne serwisy
tematyczne aplikacje wystawy
Współpracowała z Uniwersytetem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie jako wykładowca Członek
Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalistów
Informacji

Naukowiec i trener Głównym obszarem
jej zainteresowań jest pozyskiwanie oraz
efektywne przekazywanie informacji
Specjalizuje się w multimediach i
komunikacji społecznej Ukończyła studia
na Akademii Górniczo Hutniczej oraz
liczne kursy w Szkocji między innymi
Glasgow Clyde College Jako doktorantka
na Uniwersytecie Śląskim w swojej
dysertacji doktorskiej zajmuje się
tematyką infografik Podczas szkoleń
dzieli się swoim doświadczeniem z
obszaru wizualizacji informacji i pokazuje
jak można przekształcić góry suchych
danych w użyteczne wnioski które
pomagają podejmować decyzje
.

,

.

.

.

.

.

-

,

(

.

,

,

,

,

).

.

.

,

.

,

.
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trenerzy

Ewelina Pomian
Infobroker naukowiec i trener kompetencji
związanych z wyszukiwaniem informacji
zarządzaniem oraz logistyką Projekty z obszaru
infobrokeringu realizuje od 2006 roku Ma bogate
doświadczenie w realizacji badań jakościowych i
zastosowaniu technik białego wywiadu
Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w
Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy jako wykładowca
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych
zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu
,

,

.

.

.

.

.
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Skorzystaj
z DOFINANSOWANIa
DO Szkolenia
SZKOLENIA DOFINANSOWANE

W ramach usług dofinansowanych przez PARP
przedsiębiorcy i ich pracownicy mają możliwość
skorzystania z usług szkoleniowych w niższych
cenach
,

.

Szkolenie dofinansowane może obejmować
jeden z programów naszych szkoleń z katalogu
Może to być także program mieszany
skonstruowany z modułów różnych naszych
szkoleń W przypadku specyficznych potrzeb
Państwa firmy dostosujemy program szkolenia
do zdefiniowanych wymagań

.

,

.

,

.

Więcej informacji o dofinansowaniu znajduje
się w Bazie Usług Rozwojowych
.

MAŁOPOLSKIE STANDARDY USŁUG
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych MSUES
określają wymagania jakie muszą spełniać podmioty świadczące
usługi dofinansowane przez PARP Od czerwca 2018 roku
Infobrokerska pl posiada certyfikat MSUES który potwierdza nasze
kompetencje w zakresie doradztwa biznesowego i usług
szkoleniowych Nasze usługi choć certyfikowane w Małopolsce
dedykowane są przedsiębiorcom z całej Polski
-

(

)

,

.

,

.

,

.

–

–

.
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sZKOLENIA
dedykowane

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDNIEGO
PROGRAMU SZKOLENIA?

Nasze szkolenia różnią się między sobą poziomem
zaawansowania i zagadnieniami na których się
koncentrują Może więc zdarzyć się tak że żaden
z zaproponowanych przez nas programów nie
odpowiada w pełni na Państwa potrzeby
,

.

,

,

.

W takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu z nami
W przypadku specyficznych potrzeb organizacji
dostosujemy program szkolenia do zdefiniowanych
wymagań
.

,

.

Dostosowanie szkolenia obejmuje rozpoznanie
potrzeb w trakcie konsultacji oraz wspólne ustalenie
dedykowanego programu Następnie kompilując
różne moduły naszych szkoleń lub tworząc zupełnie
nowe przygotowujemy dopasowane szkolenie
uzupełnione o praktyczne ćwiczenia i case studies
.

,

,

,

.

Aby zamówić szkolenie dedykowane napisz do nas
na adres info infobrokerska pl
@

.

.
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OPINIE
UCZESTNIKÓW
Szkolenie zostało zorganizowane w taki sposób że nabytą
wiedzę teoretyczną można było przećwiczyć w praktyce
pod czujnym okiem Trenerki Jesteśmy bardzo zadowoleni
ze współpracy Wysoki poziom merytoryczny dobre
przygotowanie i organizacja szkolenia a także wychodzenie
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta
,

.

.

,

,

.

Bartłomiej Bańkowski
Head of Data Centre
PMR Ltd. Sp. z o.o.

Trening był przygotowany w oparciu o analizę
przeprowadzonych wcześniej ankiet i dostosowany do
potrzeb naszej działalności Przedstawione metody
wyszukiwania informacji na pewno ułatwią nam pracę
.

.

Justyna Grabowska
Kompas Inwestycji Sp. z o.o.

Szczególnie doceniamy wkład włożony w profesjonalne
przygotowanie programu szkolenia na podstawie wcześniejszej
diagnozy aktualnego poziomu technik i źródeł researchu Dzięki
temu nasi pracownicy podwyższyli kompetencje i poznali
narzędzia które faktycznie wspierają efektywność pracy i
ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków Szkolenie
zostało przeprowadzone w ciekawy sposób zachęcający do
samodzielnego zgłębiania wiedzy ukrytej w internecie
.

,

.

,

.

Tomasz Woźniak
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Keeeper Sp. z o. o.
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KLIENCI

*

PRZEDSIĘBIORSTWA

EY
PWC
The Heart
Energa S A
PGNiG S A
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A
Kompas Inwestycji Sp z o o
Keeeper Sp z o o
Pyszne pl
FCA Sp z o o
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Senatu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Komenda Główna Policji

* Lista wybranych klientów. Referencje dostępne na życzenie.
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KONTAKT

Patrycja Hrabiec-Hojda
tel. 503 666 166
phrabiec@infobrokerska.pl
Justyna Trzeciakowska
tel. 668 759 555
jtrzeciakowska@infobrokerska.pl

Infomedia Group Sp z o o Sp k
ul Kazimierza Morawskiego 5 327
30 102 Kraków
REGON 367268936
NIP 6793149555
KRS 0000677473
.
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