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Kamil po ukončení vysokoškolských štúdií začal svoju profesionálnu kariéru v potravinár-
skej svetovej jednotke NESTLÉ. Ďalšie skúsenosti a zručnosti z oblasti obchodu, marketingu a 
manažmentu získaval na rozličných pozíciách (od obchodných až po manažérske) v mnohých 
renomovaných tuzemských i zahraničných spoločnostiach, ako aj početnými rozvojovými semi-
nármi či doplnkovým štúdiom na City University (marketing, manažment). 

Kamil má bohaté skúsenosti z oblasti vedenia a rozvoja ľudí, ich motivácii a pri dosahovaní 
cieľov. V oblasti individuálneho kaučingu a poradenstva realizoval rozsiahly a jedinečný projekt, 
kde kaučoval na individuálnej báze takmer stovku ľudí. Motivačné a prakticky zamerané semi-
náre absolvovalo množstvo ľudí - od obchodníkov, manažérov, pracovníkov v administratíve i 
podnikateľov. Dnes spolupracuje ako podnikateľ na úspešných projektoch v oblasti internetu a v 
osobnom poradenstve (www.mlady-uspesny.sk, www.mlada-uspesna.sk, www.skveletipy.sk).

Je špecialistom v oblasti motivácie, predajných a prezentačných techník, rétoriky, kaučingu a indi-
viduálnym poradcom.

Počas svojej profesionálnej kariéry pripravil a zrelizoval množstvo  seminárov, e-kurzov, work-
shopov zameraných práve na uvedené oblasti rozvoja ľudského potenciálu.  Aktívne prispieva 
nespočetnými článkami v časopisoch, novinách a na internete. 

Kamil momentálne žije a pracuje v Piešťanoch. 
Môžete ho kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na stránke MaÚ.

ING. KAMIL KRIŽAN
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Zakladateľ a priekopník bezplatného webového poradcu www.mlady-uspesny.sk. 
Daniel G. Coulton-Shaw je Angličan, ktorý býva na Slovensku. Tento energický, mladý podnikateľ, 
sa za posledných 21 rokov učil nielen biznisu, ale aj psychológii a teológii od niekoľkých význam-
ných svetových lídrov. Medzi nich patrili Dr. Steven Covey, John Maxwell a Anthony J. Robbins.

Daniel strávil veľa času nielen cestovaním (36 krajín) ale aj štúdiom cudzích jazykov a 
spoznávaním rôznorodých kultúr.

Je špecialistom a poradcom v oblasti efektivity a produktivity - prostredníctvom seminárov, 
e-kurzov, workshopov a taktiež individuálnym poradenstvom. Aktívne prispieva nespočetnými 
článkami v časopisoch, novinách a na internete. Jeho aktivity sú takisto publikované aj v ostat-
ných médiách ako napríklad televízia a rozhlas. Vystupoval na rozličných eventoch pre rôzne 
spoločnosti, školy a univerzity.

Daniel je úspešný podnikateľ (vedie dentálnu kliniku na Slovensku), spoločnosť v oblasti ces-
tovného ruchu, je web marketing expert, bývalý univerzitný lektor, profesionálny hudobník 
(www.heavensshore.com) a aktívny filantrop.
Daniel má 33 rokov a momentálne žije v Piešťanoch. 

Môžete ho kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na stránke MaÚ.
Neobávajte sa - plynule ovláda slovenčinu.

Zhrnutie: 
Daniel je expert v týchto oblastiach - osobná efektivita a produktivita, internetovy marketing, 
e-learning, individuálny kaučing so zameraním na zvýšenie sebadôvery a vodcovstvo.

DANIEL G. COULTON-SHAW Bsc.
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“Dali ste mi guráž žiť s vášňou každý deň. Vďaka za všetko!“
(Cristina Rainelli, Taliansko)

“Prežili sme s Vami jednu z najzaujímavejších udalostí v našom živote a nemôžeme sa dočkať, kedy prídeme domov a začneme vzdelávať naše deti tým, 
čo sme sa tu naučili.”
(Phyllis and Ernest Nowak, Nemecko)

“Semináre, ktoré sme absolvovali pod vašim vedením nám pomáhajú v pracovnom, ale aj v osobnom živote a nedajú sa vyčísliť peniazmi.”
(Jazmína Balážová, Richard Skačan, Slovensko)

“Inšpirovali ste ma tak ako nik pred tým. Pomohli ste mi zmeniť moju vnímavosť na moju budúcnosť za menej ako jeden deň. Udial sa zázrak! Ďakujem 
Vám za myšlienky, s ktorými ste sa s nami podelili a pomohli ste mi osobne zvýšiť štandardy v mojom živote. Som skutočne rada, že som prišla.”
(Emily Upton, USA)

“To, čo som zažila na seminári mne osobne veľmi dalo do ďalšej práce pod vedením výborného a odborne fundovaného školiteľa. Ďakujem!”
(Janka Štefunková, Slovensko)

“Bolo to pre mňa všetko inšpirujúce! Opustil som Richmond so skutočne vysokými očakávaniami zo seminára na Slovensku. Naučil som sa tak veľa.”
(Michelle Spiers, USA)

“Chcem sa poďakovať za prekrásny čas na vašom seminári. Načili ste ma mnohé veci, obzvlášť to, ako mám plánovať svoju budúcnosť.”
(Erika Cacingnoca, Taliansko)

“Bol to úžasný seminár. Môj život sa zmenil. A to je presne to, čo som tak potreboval v živote, pretože viem, že ak sa neudeje zmena - môj život nebude 
tým, čím môže byť.”
(Lezzotte Schmuk, Rakúsko)

Testimonials / čo o nás povedali...
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