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Zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą ze zbiorów 
własnych oraz ogólnie dostępnych stron 
internetowych.

Zostały użyte w tej prezentacji na prawach cytatu z 
wskazaniem indywidualnego poszukania dalszych 
informacji lub zakupu przez uczestników 
cytowanych źródeł, książek, filmów i fotografii.



Czy relacja
jeszcze ma sens?

BOOT, Algorytm, Generator, ADM















Jon Gordon 
Obóz treningowy. 

Co najlepsi robią lepiej niż inni?

Najlepsi robią 

lepiej zwykłe 

rzeczy.



Facciamoci una

bella giornata!

NARZĘDZIE 

Zróbmy sobie
piękny dzień!

















Szmaty Rzym

Schody Rzym







J a k  t o  s i ę  m o g ł o  s t a ć ? ? ?

• Nie znam się, więc się wypowiem!

• Co prawda nigdy tam nie byłem…

• Ja nigdy z tego nie korzystam…
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Klientocentryzm?
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Klientocentryzm?

Podobieństwo? 

Jedność miejsca, czasu i akcji!

24 Godziny! 





Ratusz Staromiejski - kasa
56 660 56 80
56 660 56 15

Dom Mikołaja Kopernika - kasa 56 660 56 13

Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów) - kasa 56 660 56 19

Kamienica pod Gwiazdą - kasa 56 660 56 16

Muzeum Podróżników - kasa 56 660 56 20

Muzeum Toruńskiego Piernika - kasa 56 656 70 79

Informacje na temat godzin otwarcia i cen biletów:



Podstrona - Ceny biletów:

Poniżej (na poszczególnych podstronach) znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat cen 
biletów do wszystkich naszych oddziałów – Ratusza Staromiejskiego, Domu Mikołaja Kopernika, 
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia w 
Domu Eskenów, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika oraz Muzeum Toruńskiego Piernika.
W Muzeum Okręgowym obowiązują dwa rodzaje biletów – normalny oraz ulgowy. W każdą 
środę wstęp na wystawy stałe w Ratuszu Staromiejskim, Muzeum Historii Torunia w Domu 
Eskenów, Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod 
Gwiazdą i Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika jest bezpłatny.
Wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim, Wieżę Ratuszową, interaktywne wystawy 
warsztatowe w Muzeum Toruńskiego Piernika, kino4D w Domu Mikołaja Kopernika pokaz w 
technice 3D „Księga Toruń” oraz pokazy, zajęcia i warsztaty jest płatny zgodnie z obowiązującymi 
opłatami za bilety wstępu do poszczególnych obiektów we wszystkie dni pracy Muzeum.
Wszystkim zainteresowanym polecamy również zapoznać się z ofertą specjalną. Znajdą tam 
Państwo m.in. karnety, bilety łączone i wiele innych korzystnych finansowo propozycji.



K l i e n t o c e n t r y z m

• Wysłuchaj. I zrozum!

• Zmień to co można, by miało to sens.

• Przyznaj, że można inaczej (błąd?).
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Przyznaj, że można inaczej. 
(błąd?)
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