
   Sopot, 17.09.2016 

OFERTA NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO 

 

Szanowni Państwo, 

 Przedmiotem oferty jest sprzedaż kodów dostępu do testu Mirror, które mogą 

Państwo wykorzystać m.in. dla celów osobistych, w pracy z szeroko pojętymi 

klientami i/lub podczas rekrutacji pracowników.  

Test jest związany z profesjonalną i kompleksową diagnozą osobowości i doradztwa 

na wielu poziomach. Test został zbudowany pod nadzorem psychologów-

naukowców i spełnia wymogi psychometryczne- pomiar psychologiczny testem 

Mirror jest rzetelny, trafny oraz pozwala na ufność w stosunku do otrzymanego 

wyniku. 

 

W jakich dziedzinach Mirror może być użyteczny? 

Mirror może być narzędziem użytecznym dla osób indywidualnych oraz 

przedsiębiorców z wielu różnych dziedzin. Oferowana przez test kompleksowa i 

kilkuczynnikowa diagnoza sprawia, że test może znaleźć zastosowanie w licznych, 

również niewymienionych poniżej dziedzinach.  

 

Testem szczególnie zainteresowani mogą być m.in: 

- trenerzy, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy 

- szkoły i nauczyciele 



- doradcy zawodowi, doradcy podatkowi, a także banki 

- pracownicy działu HR, rekruterzy 

- pracodawcy, chcący poznać swoich pracowników i tworzyć przyjazne im 

środowisko pracy 

- osoby zainteresowane rozwojem osobistym lub rozwojem swojej firmy 

 

Test Mirror jest związany z: 

- psychologiczną diagnozą pod względem 8 cech osobowości 

- doradztwem zawodowym 

- wskazówkami dotyczącymi spędzania wolnego czasu 

- sugestią co do kontroli  finansów  

- poradą dotyczącą zwiększenia ostrożności lub dodatkowego ubezpieczenia się 

 

Co uzyskam, gdy zakupię test Mirror? 

- dostęp do najnowocześniejszej metody diagnozy osobowości oraz doradztwa, 

która spełnia wymogi psychometryczne 

- wygodną dla klientów, nieszablonową obrazkową formę zbierania danych o 

kliencie 

- możliwość zaprezentowania wyników klientom w formie atrakcyjnego raportu 

- dane zebrane dzięki Testowi Mirror będą wsparciem dla pracowników Państwa 

formy, pomogą ułożyć i/lub ukierunkować indywidualne plany rozwojowe Waszych 

klientów 

- dane uzyskane dzięki Testowi Mirror mogą być bardzo użyteczne podczas procesu 

rekrutacji pracowników 

- Test może przynieść wiele innych korzyści i zastosowań- wszystko zależy od Państwa 

kreatywności.  

 



Promocja!  

Dla osób zainteresowanych oferujemy pierwszy kod dostępu do Testu Mirror ZA 

DARMO. Wszystko po to, by mogli Państwo samodzielnie się przekonać jakim 

użytecznym, atrakcyjnym i kompleksowym narzędziem diagnostycznym jest Test 

Mirror. 

Więcej informacji: 

www.testmirror.pl 

Dziękujemy za współpracę. 

Z poważaniem, 

Konrad Hryniewicz 

 

 

 

 

 

http://www.testmirror.pl/

