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Przygotuj się na 

ZMIANĘ
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Zmiana  
jest szansą,  
pod warunkiem, 
że rozumiesz,  
co się dzieje  
w Twoim  
otoczeniu
Nieprzewidywalność, niepewność, złożoność – 
te słowa definiują nową dekadę XXI wieku. Jeszcze 
w pełni nie wyszliśmy z pandemii COVID-19, a świat 
wszedł w nową turbulencję związaną z wojną 
w Ukrainie. Misją liderów biznesu w każdych, nawet 
tak niepewnych warunkach, jest odpowiedzialność 
za swoich pracowników i rozwój swoich firm. To 
wymaga zwiększenia zdolności organizacji do szyb-
kiego działania i zmian we wszystkich obszarach 
funkcjonowania.

Jako ICAN Institute wychodzimy naprzeciw tym 
wyzwaniom! Chcemy wyposażyć Cię w najlepsze 
narzędzie biznesowe na trudne czasy – wiedzę!

Wybierz ICAN Business Insight – wszechstronną 
platformę wiedzy oferującą dostęp do dwóch wiodą-
cych magazynów biznesowych, „ICAN Management 
Review” oraz „MIT Sloan Management Review Polska”, 
oraz stale aktualizowanych cyfrowych zasobów 
ICAN Institute – lidera executive education w Polsce.

Na następnych stronach dowiesz się więcej o plat-
formie oraz o korzyściach, jakie dzięki niej zyskasz.
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Aby wygrywać w dzisiejszym świecie biznesu, należy dostrzegać nowe 
trendy i metody, zanim wszyscy zaczną je stosować. Wygrywa ten, 
kto jest o krok przed swoimi rywalami. Ale jak robić to systematycznie, 
kiedy brakuje nam czasu na szukanie wiarygodnych  
źródeł wiedzy i inspiracji? 

WYZWANIE

Świat biznesu zmienia się w zatrważająco szybkim tempie. Jako 
liderzy musimy być czujni na wszelkie, nawet najmniejsze sygnały 
z rynku. Z każdej strony docierają do nas nowe informacje – nie 
zawsze prawdziwe i ważne dla naszego biznesu – które musimy 
weryfikować. 

W tej sytuacji skuteczne zarządzanie staje się bardzo trudne, 
a oddzielanie wartościowych informacji od tych nieprzydatnych 
jest wyczerpującym, żmudnym zadaniem. Teraz bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej liczy się łatwy i natychmiastowy dostęp 
do sprawdzonych, wiarygodnych i praktycznych informacji, 
narzędzi i metod, które zaoszczędzą nasz czas i energię.  
Ale… gdzie ich szukać?
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ROZWIĄZANIE

Jedyny w Polsce serwis dla zajętych liderów, menedżerów 
i właścicieli, który dostarcza najnowszej wiedzy i metod 
we wszystkich istotnych obszarach zarządzania, czerpiąc 
z najlepszych światowych źródeł oraz doświadczeń polskich 
praktyków. A to wszystko w wygodnej formie! 

Portal i e-learning  
dostępne 24/7

Prestiżowe magazyny 
„ICAN Management Review” 
(nasz następca „Harvard Business 
Review Polska”) i „MIT Sloan 
Management Review Polska” 

Spersonalizowane treści

Audio, wideo, podcasty, 
streszczenia i opracowania

Wiedza z wiodących ośrodków 
naukowo-biznesowych na świecie

Stały dostęp do najnowszych 
badań i analiz rynku

Spotkania networkingowe 
z liderami biznesu w roli 
prelegentów 

Imprezy klubowe i kulturalne

TWOJA PRZESTRZEŃ ROZWOJU I NETWORKINGU W GRONIE LIDERÓW
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Co otrzymujesz w ramach 
serwisu ICAN Business Insight?

ICAN MANAGEMENT REVIEW 
To magazyn poświęcony szeroko rozumianemu zarządzaniu, przywódz-
twu i strategii. Znajdziesz w nim treści pochodzące z najlepszych polskich 
i światowych źródeł, m.in. Harvard Business School, Stanford University, 
Massachusetts Institute of Technology, Rotman School of Management, Insead, 
McKinsey & Company, Bain & Company, BSG, PwC i wiele innych. To światowa 
wiedza dostosowana do naszej rzeczywistości – przedstawiamy tylko te narzę-
dzia i rozwiązania, które mają realne zastosowanie w polskim biznesie. 
→ Czytaj na ican.pl

MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW POLSKA
To pierwsza w Europie edycja prestiżowego kwartalnika Massachusetts 
Institute of Technology prezentującego najnowsze trendy i rozwiązania 
łączące nowe technologie z biznesem. O technologii piszemy językiem 
biznesu, zrozumiałym dla każdego menedżera. W magazynie dzielimy się 
z czytelnikami wiedzą o tym, jak w cyfrowej erze zmienia się praktyka 
zarządzania firmą. Nasi eksperci pomagają liderom przeprowadzić 
cyfrową transformację i odkrywać trendy, które kształtują sposoby 
działania organizacji, konkurowania i tworzenia wartości w świecie  
napędzanym technologią.
→ Czytaj na mitsmr.pl

MULTIMEDIALNY SERWIS DLA MENEDŻERÓW
Korzystaj z eksperckich treści online: audio, wideo, podcastów, artykułów, 
raportów i case studies. Zyskujesz dostęp do bazy tekstów polskich autorów 
publikowanych w „Harvard Business Review Polska” (2003–2020). ICAN 
Business Insight to Twój partner na drodze rozwoju i sukcesu. Potraktuj 
serwis jak zaufanego mentora, z którego wsparcia możesz skorzystać 
zawsze i wszędzie.
→ Sprawdź na ican.pl
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Wejdź na poznaj.ican.pl i już dziś zyskaj przewagę.

NETWORKING I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z LIDERAMI
Wokół serwisu powstała społeczność liderów nastawionych 
na rozwój i dzielenie się wiedzą. Specjalnie dla nich organizujemy 
zamknięte spotkania i webinaria, podczas których to właśnie 
oni występują w roli prowadzących i przekazują dobre praktyki.
Ty też możesz zostać ekspertem webinarium dla subskrybentów 
oraz zaprezentować siebie i swoją firmę! 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ONLINE 
Rozwijaj swoje umiejętności dzięki modułom szkoleniowym online 
ICAN Business Advisor® Advanced w kluczowych obszarach zarządza-
nia organizacją i jej zasobami. Każdy moduł to praktyczne studia przy-
padków polskich firm, filmy i animacje, testy sprawdzające, narzędzia 
gotowe do natychmiastowego wdrożenia oraz wskazówki ekspertów. 
Po ukończeniu każdego modułu otrzymasz rozpoznawalny na rynku 
certyfikat.

ATRAKCYJNY STAŁY RABAT
Jako subskrybent ICAN Business Insight masz stałą zniżkę -30% 
na udział w naszych programach rozwojowych i konferencjach 
oraz na książki i e-booki wydawane przez ICAN Institute.  
Wśród nich znajdziesz zbiory case studies, a także publikacje  
światowych i polskich autorytetów.
→ Sprawdź na ican.pl/sklep

4
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NOWOŚĆ!
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Twój sukces napędzają

MĄDRE WYBORY
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Twój sukces napędzają

MĄDRE WYBORY

Nawet błędna 
decyzja podjęta 
w warunkach 
symulacji zwiększa 
Twoje szanse 
na powodzenie, 
gdy rzeczywiście 
znajdziesz się 
na rozdrożu.
W serwisie ICAN Business Insight udostępniamy studia 
przypadków tworzone przez ekspertów „ICAN Management 
Review” i „MIT Sloan Management Review Polska”. Pokazują 
one typowe dylematy, z którymi muszą się obecnie zmagać 
liderzy biznesu, oraz wskazówki, jak najlepiej je rozstrzygać. 
Rozwiązania trudnych i aktualnych dylematów są propono-
wane przez wiodących polskich i międzynarodowych eksper-
tów i praktyków.

Praca ze studiami przypadków to jedna z najefektywniej-
szych metod pozyskiwania wiedzy biznesowej. Realistyczny 
scenariusz nie przewiduje łatwych rozwiązań, narzuca ogra-
niczenia i zakłada warunki niepełnej informacji. Dokonaj 
wyboru, a później sprawdź, jakich rekomendacji udzieliliby 
bohaterowi case study nasi eksperci.
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ICAN Business 
Insight:  
inspirujący doradca

Jest Twoim osobistym doradcą i wie-
dzowym concierge'em, który skanuje 
najlepsze światowe źródła i wybiera te 
treści, które są wiarygodne i użyteczne 
dla polskiego menedżera. W ten sposób 
oszczędzasz czas, pieniądze i wysiłek, 
który poświęciłbyś na samodzielne szu-
kanie informacji.

Tworzy i dostarcza Ci treści w różnych 
formatach: magazyny biznesowe, mate-
riały audio i wideo, podcasty, webinaria, 
raporty, wyniki badań, studia przypad-
ków i e-learning. Dzięki temu zdobywasz 
wiedzę w wygodny sposób, a z serwisu 
skorzystasz zawsze i wszędzie, np. pod-
czas spaceru czy jazdy samochodem.

Tworzy bogate kompendium wiedzy 
o najważniejszych tematach związanych 
z zarządzaniem, do którego masz szybki 
i łatwy dostęp z dowolnego urządzenia 
(komputera, telefonu lub tabletu). Dzięki 
temu błyskawicznie znajdziesz interesu-
jące Cię treści, gdy ich potrzebujesz.

Organizuje społeczność subskry-
bentów, którzy mogą się spotykać, 
wymieniać pomysłami i doświadcze-
niami oraz budować nowe relacje biz-
nesowe. Dzięki temu możesz poznać 
osoby z różnych branż, ale podobne 
do Ciebie – zorientowane na przy-
szłość i chcące się rozwijać.

Wyobraź sobie, że masz przy sobie zaufanego doradcę, który podsuwa Ci inspiru-
jące artykuły i sprawdzone narzędzia, a także zaprasza do wspólnych aktywno-
ści, konferencji i wymiany doświadczeń. Spędzony z nim czas nigdy nie jest stra-
cony – każde spotkanie sprawia, że będziesz bardziej świadomie budował swoją 
karierę i poszerzysz sieć swoich kontaktów. Bezcenne!

MARIUSZ KOSTERA 
CEO, ICAN Institute

ZOBACZ, CO ZROBI DLA CIEBIE SERWIS ICAN BUSINESS INSIGHT
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AGNIESZKA WROŃSKA
prezes zarządu, LINK4 

Za dzielenie się wiedzą, wskazy-
wanie dobrych praktyk i etycz-

nych postaw cenię magazyn „ICAN Management 
Review” i ludzi, którzy tworzą w nim przestrzeń dla 
wartościowych treści. To cenne źródło inspiracji, 
które skłania do przemyśleń i refleksji. A w dyna-
micznie zmieniających się czasach jest to wartość 
nie do przecenienia.

KRZYSZTOF 
AUGUSTYNOWICZ
Regionalny dyrektor sprzedaży  
CEE, Salesforce

Miejscem, w którym znajduję rze-
telne informacje, opinie merytorycznych ekspertów 
oraz najlepsze praktyki najbardziej efektywnych 
liderów biznesu, jest „MIT Sloan Management 
Review Polska”. Serdecznie polecam!

Dołącz do kilku tysięcy liderów, którzy czytają „ICAN Management 
Review” oraz „MIT Sloan Management Review Polska”  
i korzystają z rozwiązań serwisu ICAN Business Insight

CEZARY WIECZOREK
wiceprezes ds. sprzedaży i dystrybucji, 
Cloudware Polska

Naszą wiedzą i doświadczeniem 
dzielimy się na łamach „MIT 

Sloan Management Review Polska”, gdzie udział 
w dyskusji biorą najlepsi. Dlatego polecam ten 
magazyn, który dla wielu jest drogowskazem!

MAREK DIETL
prezes zarządu, Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie

„ICAN Management Review” 
pomaga spojrzeć holistycznie 

na strategię i organizację, wybrać to, co jest ważne 
dziś, a co może być rozstrzygające jutro.

KATARZYNA JASIŃSKA
dyrektor zarządzająca, Bene
ICAN Institute to moja przestrzeń 
rozwoju osobistego, źródło inspi-
racji, praktycznej i aktualnej wie-

dzy eksperckiej z zakresu strategii, przywództwa, 
zarządzania i sprzedaży. 

ELŻBIETA HAŁAS
członkini zarządu, GS1 Polska

Dziejąca się na naszych oczach 
transformacja cyfrowa procesów 

biznesowych wymaga od każdego szybkiego 
dostępu do rzetelnej informacji opartej na wiary-
godnych źródłach. Taką wiedzę oraz dobre prak-
tyki zawsze można znaleźć w wydawnictwach 
ICAN. Inspiracja płynąca z czasopisma wspiera 
mnie także osobiście w codziennych wyzwaniach 
zawodowych, pomagając dostrzec szerszą perspek-
tywę i nowe trendy na rynku.
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Twój sukces napędza 

DOŚWIADCZENIE
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Nie masz czasem wrażenia, że niektórzy menedżerowie 
i ich zespoły próbują wynaleźć koło na nowo? Prawda 
jest taka, że nie musisz być pierwszy na świecie. Wystarczy, 
że pierwszy zastosujesz nowe metody na swoim rynku 
i w swojej organizacji.

Serwis ICAN Business Insight da Ci dostęp 
do doświadczeń liderów, którzy już osiągają sukcesy 
z nowymi metodami i praktykami. Oszczędzaj czas 
i środki, ucząc się na ich błędach oraz maksymalizuj 
zyski, krok po kroku wdrażając w swojej firmie ich 
rekomendacje.

Najskuteczniejsi 
liderzy pracują 
nad tym, 
by stale zdobywać 
doświadczenie... 
nie tylko 
własne. Przede 
wszystkim uczą się 
od mistrzów.

Twój sukces napędza 

DOŚWIADCZENIE
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RADA PROGRAMOWA

RADA PROGRAMOWA

Serwis tworzony przez liderów 
biznesu dla liderów biznesu

dr Witold Jankowski
prezes, ICAN Institute

Andrzej Jacaszek, DBA
wiceprezes, ICAN Institute

Aleksandra Agatowska
prezes zarządu,  
PZU Życie S.A

Beata  
Daszyńska-Muzyczka
prezes zarządu, Bank 
Gospodarstwa Krajowego

Joanna Erdman
wiceprezes zarządu, 
zarządzająca Pionem 
Ryzyka ING Bank Śląski

Victoria Iwanowska
prezes agencji, [vi:] oraz 
Small Step Matters

Zbigniew Jagiełło
członek rady uczelni, 
Politechnika Wrocławska 
i członek Rady Nadzorczej, 
Polski Standard Płatności 

Joanna 
Makowiecka-Gatza
prezes zarządu, Karmar S.A

Bartłomiej Pawlak
wiceprezes zarządu,  
Polski Fundusz Rozwoju

Konrad Pokutycki
prezes zarządu, BSH

Anna Rulkiewicz
prezes, Grupa LUX MED

ICAN Business Insight dostarcza wiedzy praktycznej w 100%, gdyż nad 
doborem treści czuwają Rady Programowe, w skład których wchodzą 
wybitni praktycy – przedstawiciele polskiego świata biznesu.

Bożena Leśniewska
prezes, Orange

Jarosław Gracel
prezes, Astor

Kuba Piwowar
Technology Researcher, 
Google

Krzysztof 
Augustynowicz
regionalny dyrektor 
sprzedaży CEE, Salesforce

Wojciech Orzech
prezes, PKP Energetyka

Przemysław Polaczek
partner, Grand Thornton 
Digital Drive

Tomasz Czechowicz
prezes, MCI

Ewa Wernerowicz
prezes, Vivus Finance

Dominika Bettman
CEO, Microsoft Polska

Anna Streżyńska
prezes, MC2 Innovations

Piotr Wiśniewski
prezes, DB77 Consulting

Aleksandra 
Przegalińska
futurolog, badacz

Marek Dietl
prezes, GPW
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<- Scott Kupor 
STANFORD GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS

-> Deborah Ancona 
MIT SLOAN SCHOOL  
OF MANAGEMENT

v| Anna Krajewska i Wiesława 
Czarnecka-Stańczak 
SIEMENS POLSKA

v| Zbigniew Jagiełło 
ASSECCO, PKO BP

v| Maciej Herman 
LOTTE WEDEL

v| John Hennessy 
GOOGLE,  
STANFORD UNIVERSITY

v| Paweł Wójcik, Alina Pszczółkowska 
ASTRAZENECA PHARMA POLAND

Światowe autorytety i liderzy polskiego biznesu dzielą się swoimi 
doświadczeniami w ICAN Business Insight

P O Z N A J  I N N Y C H  A U T O R Ó W  N A  I C A N . P L  I  M I T S M R P . P L 
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NETWORKING 2.0

Rozwijaj swoją sieć kontaktów 
i wpływu dzięki społeczności liderów 
zorientowanych na przyszłość
ICAN Business Insight to coś więcej niż zwykły serwis. To prze-
strzeń do networkingu w gronie liderów polskiego biznesu, 
którzy chcą stale się rozwijać. Na polskim rynku działamy od 
25 lat i przez ten czas nie tylko zbudowaliśmy pomost między 
polskimi menedżerami i światowymi ekspertami, lecz także 
stworzyliśmy społeczność zorientowaną na wzajemne 
wspieranie się i osiąganie sukcesów w wymiarze osobistym 
i organizacyjnym.

W ramach subskrypcji otrzymują Państwo możliwość 
udziału w: konferencjach, spotkaniach klubowych (online 
i offline), webinariach, śniadaniach biznesowych, galach, 
imprezach towarzyskich oraz wydarzeniach kulturalnych 
(np. Opera Narodowa). 

Jako jedyni na polskim rynku organizujemy webinaria, 
podczas których nasi subskrybenci występują w roli prelegen-
tów oraz dzielą się rozwiązaniami i doświadczeniami swoich 
firm. Dlatego członkostwo w naszej społeczności można okre-
ślić mianem networkingu 2.0, gdyż z sukcesem łączymy spo-
tkania tradycyjne z wirtualnymi.

Serdecznie zapraszam Państwa do naszej społeczności

ANDRZEJ JACASZEK 
wiceprezes ICAN Institute
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Organizujemy ponad 80 wydarzeń rocznie! Zobacz, jak spędzaliśmy czas na ostatnich spotkaniach naszej społeczności.

Poznaj nową jakość networkingu w biznesie!

Wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami spotkań networkingowych 
sygnowanych marką ICAN Business Insight to gwarancja rozwoju: 

Twojej 
kariery

Twojego 
biznesu

Twojego 
życia
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REDAKCJA „MIT SLOAN MANAGEMENT 
REVIEW POLSKA”

Jestem redaktorem prowadzącym i odpowiadam 
za wybór artykułów, które pojawią się w każdym 
numerze „MIT SMRP”. Dokładamy wszelkich sta-
rań, aby treści były użyteczne i pokazywały ben-
chmarki, przykłady wdrożeń technologicznych 
i dobre praktyki, które mogą zastosować nasi 
czytelnicy w swoich firmach. O cyfrowej transfor-
macji i nowych technologiach w biznesie piszemy 
w przystępny sposób.  
Paweł Górecki, redaktor prowadzący

ICAN RESEARCH:  
BADANIA I ANALIZY
Jako wyspecjalizowana jednostka badawcza moni-
torujemy trendy na polskim rynku, a także przy-
glądamy się wynikom badań najważniejszych na 
świecie ośrodków opiniotwórczych. Od 2009 roku 
przeprowadzamy badania jakościowe i ilościowe 
oraz wywiady eksperckie z kadrą zarządzającą. 
Dzięki temu dysponujemy najświeższymi i najdo-
kładniejszymi informacjami o kluczowych czyn-
nikach sukcesu. Przewidujemy trendy biznesowe 
i reakcje rynku, np. w 2021 roku jako pierwsi 
ostrzegaliśmy przed wypaleniem nie tylko pracow-
ników, ale i całych organizacji.
Mariusz Smoliński, dyrektor ICAN Research

EKSPERCI I TRENDY
Wierzymy w podejście evidence based, dlatego 
współpracujemy tylko z ekspertami z wiary-
godnych ośrodków, takich jak Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Harvard Business 
School, London Business School, Insead, IMD, 
Stanford, Kelleg’s School of Management, 
McKinsey & Company, Bain & Company czy BCG. 
W ten sposób wyławiamy z szumu informacyj-
nego rzetelną wiedzę, cenne wskazówki i spraw-
dzone narzędzia. Czerpiemy ze światowych 
źródeł, jednak zawsze pamiętamy o polskim 
kontekście. Najważniejsze są bowiem rozwiąza-
nia, które mają zastosowanie na naszym rynku.

najnowsze i najlepsze rozwiązania problemów menedżerskich dzięki 
unikalnemu zestawowi naszych umiejętności i doświadczeń

1. WYSZUKIWANIE INSIGHTÓW

REDAKCJA „ICAN MANAGEMENT REVIEW”
W „ICAN Management Review” stawiamy na pogłę-
bione, mocno praktyczne teksty, które dostarczają 
prawdziwych przykładów, know-how i case 
studies. Rozmawiamy ze światowymi ekspertami, 
przedsiębiorcami i specjalistami współpracują-
cymi z największymi firmami w Polsce i zagranicą. 
A przede wszystkim nie szukamy prostych odpo-
wiedzi – ciągle pytamy „jak?” i „dlaczego?”, aby 
zgłębić tematy ważne dla Twojego biznesu. Dbamy 
o to, by każdy numer był naładowany praktyczną 
wiedzą, ciekawymi insightami oraz inspiracjami 
z zakresu przywództwa, strategii i zarządzania. 
Paweł Kubisiak, redaktor merytoryczny

2. OPRACOWANIE I EKSPERTYZA

WYSZUKUJEMY  
I OPRACOWUJEMY DLA CIEBIE
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ZESPÓŁ DIGITAL LEARNING
Każdy ma swój sposób na zdobywanie wiedzy. 
Dla tych, którzy cenią sobie formę e-learningu, stale 
aktualizujemy moduły szkoleniowe i tworzymy 
nowe. Dzięki temu użytkownicy poznają najnowsze 
metody i sprawdzone narzędzia gotowe do natych-
miastowego zastosowania w codziennej pracy.
Magdalena Mamczur, dyrektor 
działu Digital Learning

NETWORKING I WYDARZENIA
Dla subskrybentów organizujemy spotkania ze 
światowymi i polskimi autorytetami. Nasz zespół 
dba o to, aby każde wydarzenie było unikalne, 
a uczestnicy otrzymywali świeżą dawkę wiedzy bez 
wrażenia, że „gdzieś już to było”. 
Paulina Kaczmarek, Senior Marketing Manager

DZIAŁ IT I CENTRUM ROZWIĄZAŃ 
KREATYWNYCH

Wraz z moim zespołem dbamy o techniczną stronę 
serwisu tak, aby korzystanie z niego było intuicyjne 
i wygodne. Ponadto dzięki nowoczesnemu studiu 
nagrań wspieramy innych w tworzeniu treści multi-
medialnych i organizacji wydarzeń.
Marcin Opoński, dyrektor operacyjny

3. WDROŻENIE I KREACJA

Nad serwisem pracuje multidyscyplinarny 
zespół, składający się (w 2021) z 31 osób 
i 49 ekspertów z całego świata oraz łączący 
różne doświadczenia m.in. redakcyjne, 
badawcze, doradcze, executive education 
i eventowe. To połączenie, którego nie 
znajdziesz nigdzie indziej. Dzięki temu 
patrzymy na biznes z wielu perspektyw, 
których brakuje innym. 

Dbamy o to, żeby korzystanie z ICAN 
Business Insight było doświadczeniem 
unikalnym, wartościowym i inspirującym. 
Użytkownicy serwisu tacy jak Maciej 
Herman, prezes Lotte Wedel czy Paweł 
Wójcik, Medical Evidence Hub and Ena-
bling Functions Director w Astra Zeneca, 
którym towarzyszymy w ciągłym rozwoju 
od kilku lat, pokazują, że z nami możesz 
osiągnąć pozycję lidera na swoim rynku. 
Sprawdź na kolejnych stronach, kto jesz-
cze stawia na ICAN!  

31 specjalistów 

49 ekspertów

25 lat doświadczenia
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<- RADOSŁAW WOŹNIAK 
prezes zarządu, EFL

-> KATARZYNA BYCZKOWSKA 
dyrektor zarządzająca, BASF Polska

v| DOMINIKA BETTMAN 
CEO, Microsoft Polska

Stawiam na ICAN 
Po nasze magazyny „ICAN Management Review” i „MIT Sloan 
Management Review Polska” chętnie sięgają liderzy z różnych  
branż i organizacji. Oba periodyki zapewniają najnowszą wiedzę  
z obszarów, które dziś są ważne w rozwoju każdego menedżera,  
czyli przywództwa, strategii, zarządzania sobą i ludźmi  
oraz cyfrowej transformacji.
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|^ MAŁGORZATA GAWRYSIAK 
General Manager, Genesys

|^ PIOTR GRZEGORSKI 
co-CEO, NTT DATA  
Business Solutions

v| ROB HELLE 
CEO and Founder, Objectivity Sp. z o.o.

v| JAN WUS 
prezes zarządu, JAMANO

-> PAWEŁ MAKOWSKI 
wiceprezes zarządu, 
JAMANO
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Gwarancja jakości:  
pewność korzyści + zero ryzyka
Z subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie.  
W przypadku płatności rocznej zwrócimy Ci koszt pozostały do końca umowy.

Liderzy potrzebują zaufanego 
partnera na drodze rozwoju

Działamy w szybkim i niepewnym świecie, co wymaga od liderów trzymania 
ręki na pulsie przez cały czas. Nowe regulacje prawne, zmieniająca się geopoli-
tyka, nowi konkurenci na rynku – to sprawia, że funkcjonujemy w ciągłym 
stresie i niepewności. Pojawia się wtedy wiele pytań i wątpliwości. Jak sprostać 
zmianom? Jak uniknąć zagrożeń, ale jednocześnie wykorzystywać szanse? 

Nawet jeśli dziś odnosimy sukcesy, to musimy pamiętać, że nie są one dane 
raz na zawsze. Każdy lider musi ciągle pracować nad sobą i swoimi kompe-
tencjami. Jednak aby to robić, potrzebuje sprawdzonej wiedzy. Skąd ją czerpać? 
Kto może być dla nas wsparciem? Naszą odpowiedzią jest nowy innowacyjny 
serwis ICAN Business Insight.

DR WITOLD JANKOWSKI 
prezes ICAN Institute
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Wybierz pakiet dla siebie  
i skorzystaj z atrakcyjnych
bonusów!

Dołącz do ICAN Business Insight!
Wejdź do grona elitarnej społeczności przywódców i menedżerów,  
której słyszalny głos rozbrzmiewa w dyskusjach nadchodzącego jutra.  
Wejdź na poznaj.ican.pl i już dziś zdobądź przewagę.

SILVER 
digital

89 zł/m-c
płatne rocznie 

lub 99 zł miesięcznie

GOLD 
digital + print

99 zł/m-c
płatne rocznie 

lub 119 zł miesięcznie

PLATINUM 
premium all access

149 zł/m-c
płatne rocznie 

lub 199 zł miesięcznie

Dostęp do e-wydań magazynów „ICAN Management 
Review” oraz „MIT Sloan Management Review Polska”

Udział w przeznaczonych dla subskrybentów wydarzeniach, 
konferencjach i webinariach eksperckich (około 80 rocznie)

Możliwość tworzenia nowych relacji biznesowych poprzez 
spotkania stacjonarne i webinaria networkingowe 

30% zniżki na udział we wszystkich szkoleniach 
i konferencjach ICAN Institute

Dostęp do drukowanych wersji magazynów 
„ICAN Management Review” oraz „MIT Sloan Management 
Review Polska” (łącznie 10 numerów w roku)

Nieograniczony dostęp do archiwalnych 
e-wydań „ICAN Management Review” oraz 

„MIT Sloan Management Review Polska”

Ekskluzywny dostęp do bazy ponad 3000 artykułów 
polskich autorów publikowanych w „Harvard 
Business Review Polska” w latach 2003–2020

30% zniżki na książki oraz e-booki 
wydawane przez ICAN Institute

Dostęp do strefy VIP na konferencjach 
i imprezach ICAN Institute

Możliwość publikacji w mediach ICAN Institute (budowanie 
własnego wizerunku i rozpoznawalności w społeczności liderów)

Dostęp do szkoleń online ICAN Business Advisor® 
Advanced „Przewodzenie w szybkim i niepewnym 
świecie” (8 modułów) – o wartości 999 zł



Antycypuj trendy,  
kiedy inni ich jeszcze nie widzą

Wyczuwaj zmiany,  
kiedy nie są oczywiste  
dla innych

Realizuj szanse, wykorzystując 
najnowsze metody i strategie 

DOŁĄCZ DO PLATFORMY  
LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI
poznaj.ican.pl
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