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 Ibrahim Kwame Asante 

 (Międzynarodowy Trener, Przedsiębiorca i Trener Wydajności) 

Ibrahim Kwame Asante jest jednym z czołowych trenerów, który 

swoimi szkoleniami zachwycił międzynarodową publicznośd, pracując 

zarówno dla Tiens Group, jak również dla innych firm. Ukooczył studia 

na Oxfordzie. Z wykształcenia jest Międzynarodowym Doradcą 

Finansowym i wykwalifikowanym członkiem Chartered Insurance 

Institute. Posiada również tytuł magistra z Zarządzania w Biznesie 

Międzynarodowym. 

Ibrahim, określany jako „Richard Branson szkoleo trenerskich”, jest 

przykładem dla wielu młodych osób w zespole TIENS. Dzięki jego pomocy trenerskiej oraz 

mentorskiej dwoje jego uczniów zdobyło nagrodę Wschodzącej Gwiazdy. Doradzał wielu osobom na 

całym świecie osiągając długotrwałe, a przy tym niewyobrażalne rezultaty. 

W jego szkoleniach wzięły udział tysiące Konsultantów na całym świecie, np. z Ghany, Wielkiej 

Brytanii, Słowacji, Włoch, Węgier, Togo, Niemiec, Malezji. Największą widownię zgromadziło 

szkolenie w Chinach w 2006 roku – 40 000 osób ze 100 krajów. 

Za wybitne osiągnięcia w sprzedaży i przywództwie, Ibrahim został uhonorowany przez TIENS 

luksusowym samochodem. 

Ibrahim, zanim dołączył do TIENS, posiadał bogate doświadczenie zawodowe, które zdobył w jednej  

z największych firm ubezpieczeniowych na świecie, pracując jako główny doradca. 

Był również przedstawicielem ONZ w Paryżu do spraw analizy badao, przeprowadzonych przez 

Ekspertów ds. Młodzieży, Zrównoważonej Konsumpcji i Stylu Życia. 

Dzięki swojemu ponad 13-letniemu doświadczeniu w zakresie przywództwa, public relations, 

marketingu, księgowości, finansów, szkoleo międzynarodowych i zarządzania, jest on powiewem 

świeżego powietrza w dziedzinie technik sprzedaży i szkoleo. 

 www.facebook.com/ibrahim.asante 
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Ibrahim przeprowadza szkolenia dla najlepszych Konsultantów w całej Europie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim z Robertem & Kim Kiyosaki (Autorów książki “Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec”) w Londynie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIENS Sp. z o.o 
Ul. Podchorążych 39A 
00-722 Warszawa 
Tel. 22 621 90 90 
www.tiens.pl 

 

 

Ibrahim z Prezydentem Li Jinyuanen 

Luksusowy samochód, którym Ibrahim został nagrodzony przez TIENS za wybitne osiągnięcia 

 w sprzedaży i przywództwie.  

 


