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Informacje o programie i dofinansowaniu
Szkolimy i doradzamy, jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia i konsulting. Poszukujemy
możliwości finansowania szkoleń dla naszych Klientów ze środków zewnętrznych.
Zapewniamy pomoc zarówno w zorganizowaniu szkolenia, jak i jego finalnym rozliczeniu.
Jesteśmy otwarci na propozycje klientów dotyczące tematów i terminów szkoleń.

O projekcie BUR
Projekt skierowany jest do
sektora MŚP i obejmuje rozwój
kompetencji
osób
samozatrudnionych i pracowników
zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiębiorstw oraz
kompleksowe usługi rozwojowe
odpowiadające ich potrzebom.
Usługi mają na celu nabycie,
utrzymanie lub wzrost wiedzy,
umiejętności lub kompetencji
społecznych, które prowadzą do
zdobycia kwalifikacji potwierdzonych przez certyfikaty. Baza
Usług Rozwojowych to bezpłatna
platforma
pozwalająca
na
zamieszczanie usług rozwojowych związanych z szkoleniem i
szeroko pojętym doradztwem dla
przedsiębiorców. Oferty może
przeglądać każdy użytkownik
platformy.

Preferencyjny poziom dofinansowania
► 60% przedsiębiorstwa z białego lub zielonego sektora,
► 80% przedsiębiorstwa, których działalność wpisuje się w
inteligentne specjalizacje oraz przedsiębiorstwa
wysokiego wzrostu,
► 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia
kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach
umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług w
przynajmniej 50% będą osoby niepełnosprawne
lub/oraz powyżej 50 roku życia lub/oraz osoby o niskich
kwalifikacjach.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?
► Mikroprzedsiębiorstwa
► Małe przedsiębiorstwa
► Średnie przedsiębiorstwa

Zalety korzystania z szkoleń
► Korzystne dofinansowanie
► Szkolenia z dowolnej tematyki odpowiadającej
realnym potrzebom przedsiębiorcy
► Szybka reakcja – ścieżka aplikowania o wsparcie
oraz rozliczania kosztów usługi jest bardzo
uproszczona – bez skomplikowanych formularzy
aplikacyjnych
► Szkolenia organizowane przez sprawdzone firmy
wpisane do bazy BUR – InServices znajduje się w
tej bazie

Najważniejsze informacje o konkursie

%
26.878.164 ZŁ
ALOKACJI
KONKURSU

DO 25.000 ZŁ
NA FIRMĘ

DO 5.000 ZŁ
NA JEDNEGO
PRACOWNIKA

70%
DLA MIKRO I MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORSTW

50%
DLA ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW

chemat pozyskania środków z BUR
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Największą zaletą współpracy z InServices jest elastyczny dobór tematu szkolenia oraz trenera.
Klient może skorzystać z przygotowanych przez nas ofert szkoleniowych lub z pełną swobodą
dobrać odpowiedni zakres szkoleniowy, a nawet szkoleniowca do potrzeb swojej firmy i jej
pracowników. Liczba pracowników może wynosić od jednego do maksymalnie pięciu w skali
jednego przedsiębiorstwa. Najważniejszą kwestią jest realizacja szkolenia, które musi się odbyć
w określonym w umowie miejscu, czasie oraz zapisanymi na szkolenie pracownikami. Spełnienie
warunków pozwoli na uzyskanie pełnej kwoty dofinansowania.

BUR – czyli Baza Usług Rozwojowych to proste  
i szybkie finansowanie usług rozwojowych
wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę, które
odpowiadają na indywidualne potrzeby firmy.

POTRZEBA


Odczuwasz potrzebę
skorzystania z profesjonalnego
szkolenia dla Ciebie lub
pracowników w firmie

ZAKRES SZKOLENIA


Wybierasz temat szkolenia
- możesz także opcjonalnie
wskazać osobę, która
poprowadzi szkolenie

CZAS I MIEJSCE 


Określasz miejsce i czas
szkolenia według własnych
preferencji 

(np. 2 dni - 16 godzin)

INFORMACJE O FIRMIE


Wypełniasz podesłany
przez nas formularz  
z podstawowymi
informacjami o firmie oraz
uczestnikach szkolenia

PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI


Nasi specjaliści zajmują się
przygotowaniem
dokumentacji do Twojego
wniosku o dofinansowanie

REFUNDACJA SZKOLENIA


W okresie od 2 do 4 tygodni
otrzymujesz refundację
szkolenia

ZŁOŻENIE WNIOSKU



FAKTURA I PŁATNOŚĆ



REALIZACJA SZKOLENIA



Składamy wniosek i
dokumentację o zwrot
kosztów szkolenia

Wystawiamy fakturę, którą
musisz opłacić w ciągu 14
dni

Szkolenie odbywa się w
wyznaczonym wcześniej
miejscu i czasie

PODPISANIE UMOWY


Podpisujesz umowę, która
gwarantuje Ci zwrot kosztów
szkolenia pod warunkiem, że
szkolenie się odbędzie

Korzyści z realizacji szkoleń w firmie

Rozwiązywanie problemów

Większa sprzedaż

Optymalizacja kosztów

propozycje najlepszych rozwiązań
dzięki indywidualnemu
i kompleksowemu podejściu

wzrost przychodów dzięki
wprowadzeniu nowych technik
sprzedaży produktów i usług

likwidacja zbędnych procesów na
rzecz zwiększenia produktywności
i efektywności

Poprawa zarządzania

Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Zwiększenie know-how

wzrost skuteczności podejmowanych
działań dzięki lepszej znajomości
zasad istnienia organizacji

zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu
pracy pracowników dzięki znajomości
oraz rozumieniu reguł i technik pracy

poszerzenie horyzontów oraz
posiadanych zasobów wiedzy
wśród pracowników

W InServices od lat zajmujemy się organizacją szkoleń i działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw.
Naszym Klientom oferujemy rozwiązania, które uwzględniają ich indywidualne potrzeby – biorąc pod
uwagę cele pracowników oraz całej organizacji. Nasi eksperci posiadają ogromną wiedzę, którą stale
poszerzają i którą chętnie się dzielą. Spotkania z nami inspirują i zachęcają do dalszego rozwoju, a kontakt
ze specjalistami InServices jest zawsze łatwy, co istotne jest w tworzeniu wzajemnego zaufania. Podczas
współpracy z nami, każdy klient może odczuć wysoką jakość relacji, ponieważ każdego traktujemy tak, jak
sami chcielibyśmy być traktowani.

Przykładowa tematyka szkoleń
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ZARZĄDZANIE
I ROZWÓJ

1.01 Efektywne zarzadzanie zadaniami
projektami i czasem
1.02 Zarządzanie eksportem - praktyki
i strategie eksportowe
1.03 Zasady zarządzania pracownikami
zgodnie z Lean Management
1.04 Analiza w zakresie
najefektywniejszego doboru źródeł
finansowania inwestycji w środki
trwałe
1.05 Rozwiązania e-learningu
wspierającego proces kształcenia
prowadzony w sposób tradycyjny
czyli jak zaprojektować i prowadzić
szkolenie
1.06 Doskonalenie rozwoju podwładnych
– jak efektywnie budować
zaangażowanie?
1.07 Budowanie zespołu i efektywne
kierowanie zespołem
1.08 Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
1.09 Szkolenia językowe (np. angielski,
niemiecki, chiński, hiszpański)
1.10 Zarządzanie zespołem
pracowniczym w praktyce

Str
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SPRZEDAŻ
I OBSŁUGA

2.01 Nowoczesna psychologia sprzedaży.
2.02 Obsługa klienta i negocjacje
handlowe
2.03 Profesjonalna obsługa klienta jako
podstawa efektywnej sprzedaży
2.04 Skuteczne negocjacje handlowe
i biznesowe z elementami
autoprezentacji.
2.05 Kompendium wiedzy z zakresu
działalności eksportowej.
2.06 Nowoczesna sprzedaż
z wykorzystaniem środków zdalnej
komunikacji (telefon / Internet)

Str
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TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE

3.01 Programowanie – najnowsze
trendy
3.02 Szkolenie z obsługi programów
graficznych Photoshop; Ilustrator
oraz projektowania i edycji grafik
wykorzystywanych do tworzenia
szat graficznych stron
internetowych
3.03 Testowanie aplikacji mobilnych.
3.04 Budowanie solidnego wzrostu w
oparciu o metodologię AARRR,
procesy marketingowe i taktykę
hackerską.
3.05 Specjalista Social Media
3.06 Efektywny marketing internetowy
3.07 Debugging. Metody sprawnego
wykrywania błędów
3.08 Programowanie – czysty kod.
Podejście, sposoby oraz
zachowania, które należy stosować
tworząc strukturę aplikacji
3.09 Zasady SEO - skuteczne
pozycjonowanie stron
internetowych
3.10 Podstawy marketingu dla
Przedsiębiorców

Str
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WIEDZA
SPECJALISTYCZNA

4.01 Elementy pneumatyki. Wybrane
zagadnienia dotyczące napędów,
węży pneumatycznych, układów
sterujących, zaworów, armatury
złącznej, instalacji.
4.02 Przyczyny i sposoby postępowania
podczas nietypowych sytuacji
związanych z diagnostyką
samochodu.
4.03 Wstęp do chemii nieorganicznej.
4.04 Kurs podstawowy dla
programistów i operatorów
tokarek CNC - programowanie
i obsługa
4.05 Zaawansowane szkolenia
stanowiskowe (obsługa maszyn)
4.06 Kurs eksploatacji oraz budowy
maszyn. Wymagania prawne
i techniczne

1. Zarządzanie i rozwój
,,Doskonaląc siebie inspirujesz innych ludzi. Inni widząc Twoje postępy mają namacalny
dowód na to, że osobisty rozwój daje efekty”

 

- Michał Pasterski

1.01 Efektywne zarzadzanie zadaniami projektami i czasem

1.02 Zarządzanie eksportem - praktyki i strategie eksportowe

1.03 Zasady zarządzania pracownikami zgodnie z Lean Management

1.04 Analiza w zakresie najefektywniejszego doboru źródeł finansowania
inwestycji w środki trwałe

1.05 Rozwiązania e-learningu wspierającego proces kształcenia prowadzony
w sposób tradycyjny czyli jak zaprojektować i prowadzić szkolenie

1.06 Doskonalenie rozwoju podwładnych – jak efektywnie budować
zaangażowanie?

1.07 Budowanie zespołu i efektywne kierowanie zespołem

1.08 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

1.09 Szkolenia językowe (np. angielski, niemiecki, chiński, hiszpański)

1.10 Zarządzanie zespołem pracowniczym w praktyce


1.01

Efektywne zarządzanie zadaniami,
projektami i czasem

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Szkolenie przeznaczone dla pracowników
zobowiązanych do samodzielnego planowania
czasu i obowiązków, pracowników różnych
działów współpracujących ze sobą . Dla osób,
które chcą zwiększyć swoją wydajność i
nauczyć się właściwego wyznaczania celów i
priorytetów.

16
GODZIN

Opis szkolenia
Szkolenie zawiera zagadnienia związane z różnymi stylami zarządzania: instruowanie, coaching,
motywowanie, delegowanie. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wyboru stylu odpowiedniego
dla siebie i swoich pracowników oraz szczegółowego przeanalizowania i ćwiczenia technik
zarządzania. Uczą się jak jasno i precyzyjnie stawiać cele i zadania pracownikom, jak korzystać z
doświadczenia i rad pracowników, jak motywować i tworzyć partnerskie stosunki w firmie a także
w jakich sytuacjach jest to korzystne, jak dobierać odpowiednie osoby do konkretnych zadań, jak
zwiększyć zaangażowanie zespołu w działanie

Cele szkolenia
Podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy poprzez nabycie
umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i
praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie
umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie
czasem. Uczestnik po odbytym szkoleniu dowie się jak skutecznie radzić sobie z przeszkodami w
zarządzaniu czasem, nauczy się jak prawidłowo ustalać priorytety, zadania i cele. Szkolenie
pozwala nabyć i rozwinąć kompetencje społeczne.

Zakres tematyczny
► Higiena pracy i odpoczynku
► Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu
czasem
► Proces wytyczania celów i priorytetów
► Planowanie – jego istota w efektywnym
zarządzaniu sobą w czasie
► Delegowanie zadań i elementy efektywnej
komunikacji
► Techniki i metody zarządzania czasem
► Odpowiedzialność za wyniki pracy
► Samodzielność i zwiększenie efektywności
pracy

► Skuteczność – algorytm prostych działań
► Zarządzanie czasem pracy we współpracy z
innymi działami
► Poznanie metod usprawniających pracę
umysłu.
► Poznanie metod planowania krótko i
długoterminowego.
► Poznanie metod ustalania priorytetów.
► Poznanie metod planowania pracy własnej.
► Skuteczne praktyki pracy umysłowej i
zarządzania czasem

1.02

Zarządzanie eksportem
praktyki i strategie eksportowe

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby prowadzące działania eksportowe;
odpowiedzialne za planowanie i realizację
eksportu; które planują wprowadzić swoje
produkty / usługi na rynki zagraniczne; które nie
posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z
zakresu działalności eksportowej

16
GODZIN

Opis szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne
wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. Oprócz wykładu bedącego
wprowadzeniem i prezentacją podstaw teoretycznych omawianych zagadnień w szkoleniu
zostaną wykorzystane metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty - praktyczne
wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy oraz dyskusje dotyczące ogólnych
problemów występujących w organizacji i optymalnych rozwiązań.

Cele szkolenia
Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na szczeblu operacyjnym na temat zasad
budowania strategii eksportowej, zasad planowania i realizacji działań eksportowych oraz metod
wspierania sprzedaży eksportowej, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących
zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie z
zagranicznymi kontrahentami, poznanie narzędzi usprawniających realizację działań
eksportowych.

Zakres tematyczny
► Ocena potencjału eksportowego firmy
► Kiedy firma jest przygotowana do
eksportu
► Analiza otoczenia biznesowego i jego
wpływu na eksport
► Działania eksportowe - cel, struktura,
model biznesowy
► Rynki i portfolio eksportowe identyfikacja rynku i klienta, bariery w
eksporcie
► Dobór rynków eksportowych - badania
rynku, strategia cenowa i dystrybucyjna
► Analiza przewagi konkurencyjnej na
wybranym rynku

► Budowa długofalowych relacji z klientami
eksportowymi
► Wsparcie sprzedaży , marketing w
eksporcie - synergia kosztów i efektów
► Narzędzia wspierające ekspansję
zagraniczną
► Wymogi prawne dla produktu w eksporcie
certyfikaty, rejestracje itp.
► Umowy handlowe w eksporcie najczęściej
popełniane błędy
► Prawo w eksporcie - cła, podatki
► Specyfika i organizacja negocjacji
handlowych
► Potencjał eksportowy, nowe kierunki i
klienci

1.03

Zasady zarządzania pracownikami
zgodnie z Lean Management

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli
firm, kadry zarządzającej, menagerów,
pracowników operacyjnych. Uczestnikami
powinny być osoby biorące udział w realizacji
procesów operacyjnych w firmie.

16
GODZIN

Opis szkolenia
Dwu dniowe szkolenie odbywać się będzie w charakterze prezentacyjnym oraz wykładowym.
Zgromadzona wiedza przyczyni się do zrozumienia istoty i założeń metodologii Lean
Management u osób posiadających umiejętności kształtowania optymalnej kultury
organizacyjnej. Lean Management dąży do eliminacji marnotrawstwa, które jest ściśle powiązane
z kulturą pracy pracowników oraz zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z
narzędziami 5S, TPS, Diagram Ishikawy zwiększy efektywność stosowanych metod w zarządzaniu
pracownikami oraz całym procesie.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników biorących udział w szkoleniu z
zakresu wdrażania metody Lean Management w przedsiębiorstwie. Teoretyczne i praktyczne
przygotowanie uczestników do nabycia umiejętności "szczupłego" zarządzania. Uczestnik
szkolenia dowie się jakie są główne narzędzia Lean Management i jak efektywnie z nich korzystać.
Zapozna się także z historią metodologii oraz pojęciami specjalistycznymi w tym zakresie.

Zakres tematyczny
► Poznanie zasad komunikacji bazującej
na współpracy i zaufaniu
► Umiejętność rozpoznawania i eliminacji
dysfunkcji w pracy zespołowej
► Umiejętność rozpoznawania cech
osobowych i dobór odpowiednich
motywatorów
► Zasady budowania odpowiednich relacji
w zespole
► Umiejętność organizowania czasu
pracy, ustalania priorytetów

► Budowanie kompetencji w zespole w
oparciu o koncepcje zarządzania K.
Blancharda
► Uświadomienie wpływu stylów zarządzania
na poziom zaangażowania i
odpowiedzialności zespołu
► Wzmocnienie umiejętności skutecznego
delegowania i egzekwowania zadań
► Zgłębienie kluczowych czynników
budujących przywództwo oparte na
kulturze ciągłego doskonalenia
► Zapoznanie się z narzędziami Lean
Management

1.04

Analiza w zakresie najefektywniejszego
doboru źródeł finansowania inwestycji w
środki trwałe

Czas trwania

1
DZIEŃ

Profile uczestników

8
GODZIN

Mikro przedsiębiorcy poszukujący możliwości
zdobycia dofinansowania na rozwój firmy w
ramach działań Funduszy Europejskich.

Opis szkolenia
Przebieg szkolenia będzie podzielony na kilka etapów. Pierwszym z nich jest zebranie informacji o
firmie Przedsiębiorcy oraz zakresu jego usług. Na drugi etap składa się wiele czynności
związanych z przyuczeniem Przedsiębiorcy w temacie dostępnych funduszy oraz kroków, które
należy podjąć w celu otrzymania finansowania. Ostatnim krokiem jest dobór odpowiedniego
źródła finansowania dopasowanego do potrzeb przedsiębiorcy i jego firmy.

Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu zebranie informacji niezbędnych do optymalizacji planowanych przez
Przedsiębiorcę inwestycji w maszyny, urządzenia i inne środki trwałe. Przedsiębiorca otrzyma
kompleksową analizę dotyczącą dostępnych form finansowania inwestycji w środki trwałe. Dzięki
analizie Przedsiębiorca będzie wiedział jak uzyskać wsparcie finansowe z dostępnych
zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i zrealizuje inwestycję z optymalnym
finansowaniem. Nowe środki trwałe umożliwią wprowadzenie nowych produktów / usług co
spowoduje rozwój przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny
► Rozmowa z doradcą o aktualnej sytuacji
spółki
► Zapoznanie z dostępnymi możliwościami
finansowania firmy
► Zbadanie potrzeb w celu przygotowania
opracowań do prezentacji optymalnych
rozwiązań.

► Bezpośrednie rozmowy z osobami
decyzyjnymi w przedsiębiorstwie
► Praca analityka nad przygotowaniem
dokumentacji
► Prezentacja przygotowanej usługi.

1.05

Rozwiązania e-learningu wspierającego proces
kształcenia prowadzony w sposób tradycyjny,
czyli “jak zaprojektować i prowadzić szkolenie?”

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Profesjonalni trenerzy i szkoleniowcy;
Kierownicy, menedżerowie różnych szczebli
zarządzania;
Osoby, które chcą uzyskać
informacje na temat przygotowywania i
prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem elearningu w procesie szkolenia.
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Opis szkolenia
Szkolenie będzie miało charakter aktywny wykorzystujący prezentacje multimedialne, wykłady,
ćwiczenia, dyskusje. Podstawą otrzymania certyfikatu będzie obecność i uczestniczenie we
wszystkich zajęciach. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najefektywniejsze narzędzia oraz
skuteczne metody prowadzenia kształcenie w nowoczesnej formie e-learningu.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie kadry szkoleniowej, osób odpowiedzialnych za rekrutację
oraz przygotowanie oprogramowania e-szkoleń do procesu dydaktycznego z zastosowaniem
mieszanych trybów dostarczania treści edukacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z
nowoczesnymi formami edukacji, poznają zasady tworzenia i strukturę scenariusza e-szkolenia,
metodykę tworzenia wybranych zasobów dydaktycznych, narzędzia komunikacji zdalnej, zasady
oceniania i sposoby badania efektów szkolenia.

Zakres tematyczny
► Standardy w zakresie korzystania i
udostępniania e-szkolenia
► Nowoczesne formy edukacji - treningi
► Model internetowego nauczania
synchronicznego
► Zasady tworzenia, struktura i
implementacja scenariusza
► Przygotowanie i adaptacja tematyki
zajęć
► Struktura i podział czasowy każdego
modułu szkoleniowego.
► Metodyka tworzenia wybranych
zasobów dydaktycznych.
► Narzędzia komunikacji zdalnej.

► Sposoby dopasowywania programów do
poziomu i specyfiki grupy
► Wprowadzenie interakcji i aktywności w
szkoleniu
► Wykorzystanie aktywności quiz, zadanie,
warsztat
► Wprowadzenie grafiki na potrzeby eszkoleń
► Relacje uczeń-trener-uczeń.
► Rola i zadania trenera.
► Sposoby aktywacji uczestników szkolenia
► Specyfika oceniania i przekazywanie
informacji zwrotnej.
► Sposoby badania efektów kształcenia.

1.06

Doskonalenie rozwoju podwładnych.
Jak efektywnie budować zaangażowanie?

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
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Kadra menedżerska firmy, projekt managerowie,
prezesi, jednostki operacyjne, osoby na
stanowiskach kierowniczych, pracownicy HR

Opis szkolenia
Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej. Warsztat przeprowadzony jest aktywnymi
metodami pozwalający na praktyczny jego charakter (80% zadań praktycznych, 20% zajęć
teoretycznych). Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają standardy i specyfikę
działalności danej organizacji (analiza przypadków), ponadto m.in.: gry decyzyjne, strategiczne,
metodyka grywalizacyjna, zespołowe rozwiązywanie problemów, symulacje typowych i trudnych
sytuacji stanowiskowych, sesje burzy mózgów oraz dyskusje grupowe, odgrywanie ról i scenek.
Każde zadania zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session.

Cele szkolenia
Zwiększenie efektywności działania pracowników i sposobu ich pracy, wzrost realizacji celów
zespołowych, wzrost zaangażowania zespołu i odpowiedzialności za realizację celów, cel
edukacyjny. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności: skutecznego planowania, monitorowanie i
egzekwowanie wyznaczonych celów zespołowych, motywowania i budowania zaangażowania,
budowanie efektywnej współpracy w zespole, wywieranie wpływu i przekonywania ludzi do
realizacji wyznaczonych celów oraz rozwijanie świadomości roli kierowniczej.

Zakres tematyczny
► Czynniki wpływające na efektywność
pracy zespołu
► Rola menedżera w efektywności pracy
swojego zespołu
► Dobór stylu kierowania ludźmi do stopnia
złożoności zadań i dojrzałości członków
► Zarządzanie sytuacyjne Hersey'aBlancha
► Budowanie zespołu zadaniowego
► Zarządzanie efektywnością pracownika
► Planowanie i organizacja pracy w zespole
► Wyznaczanie celów dla zespołu
► Podział odpowiedzialności w zespole.
► Delegowanie zadań. Błędy w
delegowaniu

► Kontrolowanie i egzekwowanie
wyznaczonych celów w oparciu o KPI
Techniki dyscyplinowania i egzekwowania
celów
► Ocena efektywności pracowników i
prowadzenie rozmów rozwojowych
► Techniki prowadzenia rozmów rozwojowych
► Motywowanie pracowników i budowanie ich
zaangażowania do pracy
► Dopasowanie zadań i środowiska pracy do
typu motywacji pracownika
► Wspieranie pracowników w ich rozwoju
zawodowym oraz samodzielności
► Narzędzia modyfikowania zachowań
pracowników

1.07

Budowanie zespołu
efektywne kierowanie zespołem

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby rozpoczynające pracę na stanowiskach
kierowniczych lub będące na początku swojej
drogi
zawodowej.
Dyrektorzy,
projekt
managerzy oraz inne osoby sprawujące
kontrole nad jednostkami przyporządkowanymi
ich poleceniom.
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Opis szkolenia
Szkolenie jest doskonałą możliwością do poznania kompetencji niezbędnych każdemu liderowi.
Rozpoczynając pracę w roli managera warto ugruntować swoją wiedzę z zakresu kierowania
zespołem oraz poznać style zarzadzania czy sposoby na podtrzymanie motywacji wewnątrz
zespołowej. Program szkolenia powstał na podstawie realnych potrzeb i prawdziwych
doświadczeń trenera pełniącego przez wiele lat rolę managera. Program wzbogacony o
prawdziwe przykłady z życia zawodowego możliwe do wykorzystania. Organizacja szkolenia w
blokach 3-4 godzinnych przez 2 dni w zależności od możliwości i potrzeb Klienta

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności pracy podległego zespołu w zakresie
realizowanych zadań oraz praktyczne przygotowanie do zarządzania nim. Uczestnicy:
• zdobędą wiedzę z zakresu technik i narzędzi wspierających zarządzanie zespołem,
• nabędą umiejętność wdrożenia zasad efektywnej współpracy zespołowej,
• wykształcą postawy zorientowane na budowaniu autorytetu skutecznego managera

Zakres tematyczny
► Priorytetowe kompetencje przywódcze
w kierowaniu zespołem
► Identyfikacja celu i właściwe
planowanie wg. Stephena Coveya
► Rekrutacja czy Assesment Center? Co
wybrać podczas kompletowania
zespołu?
► Style zarządzania, a etapy rozwoju
pracowników - zarządzanie sytuacyjne
► Skuteczna komunikacja celów i
oczekiwań
► Zasady to podstawa
► Inspirujące spotkania zespołowe
► Czy w pracy lidera potrzebna jest
kreatywność?

► Delegowanie - jakie zadania dla kogo?
► Jak motywować, aby nie zdemotywować?
► Rywalizacja czy współpraca? Jak skutecznie
zbudować ducha współpracy?
► Sprawdzone metody integrowania zespołu?
► Znaczenie komunikacji zespołowej
► Wartość informacji zwrotnej obustronnej
wg modelu FUKOZ
► Co daje umiejętność aktywnego słuchania?
► Myślenie pytaniami pomocą w realizacji
zadań
► Elementy asertywności w pracy
przełożonego

1.08

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz
planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy
finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe,
pracownicy działów planowania i analiz oraz
controllingu, oraz wszyscy zainteresowani
problemami sfery finansów
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Opis szkolenia
Szkolenie będzie miało charakter interaktywny – poprzez omówienie każdego zagadnienia
(punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie
postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego. Liczne przykłady praktyczne,
zadania, ćwiczenia, studia przypadków.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest wzbudzenie w uczestniku potrzeby posiadania umiejętności analitycznego
oraz perspektywicznego planowania działań o charakterze finansowym. Osiągniętym efektem
kształcenia będą zasady zarządzania finansami jednostek gospodarczych, zasady Wyceny
przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Finanse banków i instytucji finansowych, Finanse zakładów
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Zakres tematyczny
► Rachunkowość finansowa
► Sprawozdawczość finansowa
► Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiębiorstwa oraz zarządzanie
płynnością
► Znaczenie podatków w firmie
► Źródła prawa podatkowego
► Postępowanie podatkowe oraz
postępowanie sądowo administracyjny
► Finansowa ocena inicjatyw
strategicznych

Zarządzanie ryzykiem
Model zarządzania wartością firmy
Księgowość i finanse – podstawowe pojęcia
Struktura bilansu, wskaźniki finansowe
Metody pozyskiwania funduszy na
działalność organizacji
► Plany finansowe, tworzenie budżetu
► Korzyści niematerialne
►
►
►
►
►

1.09

Kurs językowy dla menagerów

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich
osób, którzy chcą za pomocą szkolenia
zwiększyć swoje kompetencje językowe lub
poszerzyć liczbę znanych języków obcych
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Opis szkolenia
Szkolenie z zakresu języków obcych przyczyni się do większej swobody posługiwania się językami
obcymi oraz zwiększy poprawność stosowanej gramatyki. Szkolenie ma na celu wzbogacić
słownictwo osoby szkolonej, poszerzyć jej horyzonty lingwistyczne oraz zwiększyć pewność we
władaniu językiem. Szkolenie w swoim programie posiada wiele teoretycznych aspektów, ale
także praktyczne zadania, wypełnianie najważniejszych dokumentów, a także praktyczne
rozmowy w różnych zakresach tematycznych

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności
słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na pożądanym przez niego poziomie, zgodnym z
Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia
językowego. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: - nawiązywanie
kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój
temat, pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień rozpoczynanie i kończenie rozmowy, proponowanie i przyjmowanie sugestii.

Zakres tematyczny
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Poznanie podstawowych pojęć
Pozyskiwanie informacji osobistych
Emocje i sposób ich wyrażania
Czasowniki modalne i tworzenie pytań
grzecznościowych
Poznanie czasów charakterystycznych dla
danego języka
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Czasy przeszłe oraz tworzenie pytań oraz
negacji.
Czasy przyszłe oraz plany na przyszłość.
Przyimki czasu i miejsca

► Zainteresowania oraz czas wolny
► Język biznesowy
► Rozmowy telefoniczne, zostawianie
wiadomości
► Prezentacje
► Negocjacje
► E – mail / Fax
► Zawieranie umów
► Faktury ( rodzaje, sporządzenie,
odczytywanie)
► Kampanie reklamowe
► Praca w międzynarodowym środowisku

1.10

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby prowadzące działania eksportowe;
odpowiedzialne za planowanie i realizację
eksportu; które planują wprowadzić swoje
produkty / usługi na rynki zagraniczne; które nie
posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności z
zakresu działalności eksportowej
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Opis szkolenia
Szkolenie Zarządzanie Zespołem jest jednym z kilku szkoleń z obszaru przywództwa i zarządzania
pracownikami w naszej ofercie. Jego celem jest uzbrojenie menedżerów w niezbędne
kompetencje potrzebne do zarządzania zespołem pracowniczym w dzisiejszych czasach i
warunkach przedsiębiorstw z sektora MŚP. Szkolenie składać się będzie z prezentacji, wykładów
oraz materiałów teoretycznych oraz praktycznych case studies, ćwiczeń oraz warsztatów

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest precyzyjne poznanie wyznaczania celów i komunikowania ich dla całego
zespołu pracowników. Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań oraz uprawnień,
motywowanie i angażowanie zespołu pracowników, udzielanie konstruktywnej informacji
zwrotnej i dyscyplinowania opornych pracowników. Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnik
dowie się jakie są kluczowe kompetencje i cechy menedżera oraz rola i jej funkcje

Zakres tematyczny
► Zarządzanie a przywództwo –
osobowości menedżera
► Kompetencje menedżerskie – koło
zarządzania zespołem
► Budowanie autorytetu lidera. Kluczowe
cechy efektywnego menedżera,
wizerunek i postawa lidera
► 5 Funkcji menedżera. Jakie pełni role?
Jakie są funkcje? Dobór metod
zarządzania do funkcji.
► Zarządzanie przez cele. Metoda
SMART(ER) w praktyce.

► Delegowanie i egzekwowanie zadań w
praktyce. Proste i skuteczne metody
► Efektywne spotkania z zespołem. Jak
przygotować się do spotkania z
pracownikami i jak je przeprowadzić?
► Udzielanie informacji zwrotnej. Kiedy i
jakie rodzaje udzielać?
► Skuteczne motywowanie pracowników.
Najsilniejsze motywatory pozafinansowe
► Efektywne zarządzanie zespołem
rozproszonym. Specyfika współpracy osób
pracujących zdalnie.

2. Sprzedaż i obsługa
„Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, 

zanim sami się na to zdecydują” 

– Steve Jobs
2.01 Nowoczesna psychologia sprzedaży.

2.02 Obsługa klienta i negocjacje handlowe

2.03 Profesjonalna obsługa klienta jako podstawa efektywnej sprzedaży

2.04 Skuteczne negocjacje handlowe i biznesowe z elementami
autoprezentacji.

2.05 Kompendium wiedzy z zakresu działalności eksportowej.

2.06 Nowoczesna sprzedaż z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji
(telefon / internet) 



2.01

Nowoczesna psychologia sprzedaży

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Pracownicy działów sprzedaży, obsługi
Klienta oraz inne osoby bezpośrednio
zaangażowane w proces sprzedaży i
obsługę Klienta; przedstawiciele handlowi;
marketerzy
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Opis szkolenia
Szkolenie skupia się na poszerzeniu kompetencji w zakresie zrozumienia konsumenta, prowadząc
bezpośrednio do zwiększenia sprzedaży. Główny nacisk w czasie zajęć jest położony na
przeniesienie rzeczywistości zawodowej do Sali szkoleniowej. Takie rozwiązanie podniesie
efektywność szkolenia i pozwoli uczestnikom po przećwiczeniu narzędzi sprzedażowych,
przenieść najlepsze praktyki i wzorcowy model do prowadzonych sprzedaży dla klientów.

Cele szkolenia
Zwiększenie profesjonalizmu i efektywności sił sprzedaży pracowników w celu zwiększenia jej
przychodów i wolumenu. Na szkoleniu uczestnik dowie się jakie są typy współczesnych klientów i
style ich zachowań, mechanizmy podejmowania decyzji zakupowych, strategie aktywnego
słuchania i zadawania właściwych pytań, jak zdobywać kluczowe informacje i okazywać
zainteresowanie Klientem. Pozna techniki najskuteczniejszej argumentacji oraz 7 Skutecznych
Technik Zamykania Sprzedaży. Uczestnik, który ukończy szkolenie będzie potrafił przenieść
praktyki i model do prezentacji sprzedażowych prowadzonych dla klientów

Zakres tematyczny
► Strategiczne wyzwania w sprzedaży i
marketingu XXI wieku
► Budowanie relacji - styl osobowości klienta
► Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb klienta
► Ukryte psychologiczne potrzeby klientów
► Techniki otwartej komunikacji
► Strategia aktywnego słuchania
► Psychologiczne aspekty języka korzyści
► Techniki najskuteczniejszej argumentacji
► Produkt logistyczny, a potrzeby klienta
► Prezentacja usługi logistycznej w modelu
potrzeba - korzyść - rozwiązanie

► Język korzyści - unikalna propozycja
sprzedaży
► Model sprzedaży SPS - sytuacja, problem,
rozwiązanie
► Język korzyści - klucz do sukcesu w
sprzedaży
► Strategie odpierania obiekcji i zastrzeżeń
► Strategie radzenia sobie z trudnym klientem
► Przełamywanie oporu klienta
► Zamykanie sprzedaży
► Jak finalizować sprzedaż?
► 7 Skutecznych technik zamykania sprzedaży
► Sekwencyjne techniki wywierania wpływu
► Zasady zamykania sprzedaży

2.02

Obsługa klienta i negocjacje handlowe

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Pracownicy działów sprzedaży, obsługi
Klienta oraz inne osoby bezpośrednio
zaangażowane w proces sprzedaży i obsługę
Klienta; key account manager, negocjatorzy;
przedstawiciele handlowi
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Opis szkolenia
Szkolenie dzięki przygotowanym wykładom poruszy kwestie zasad doskonałej obsługi klienta.
Przeprowadzone zajęcia praktyczne wdrożą klienta w zaawansowane techniki przeprowadzenia
samodzielnie rozmowy sprzedażowej z klientem. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną
również metody zamykania sprzedaży, które mają za zadanie płynąć pozytywnie na umiejętności
targowania sięi prowadzenia negocjacji, a także sprzedaży dóbr dodatkowych, które pod
wpływem emocji zostaną zakupione podczas finalizacji procesu zakupu.

Cele szkolenia
Przygotowanie pracowników do profesjonalnej obsługi klienta poprzez nabycie umiejętności
skutecznego badania potrzeb klienta, prezentacji oferty, przeprowadzania negocjacji handlowych,
oraz zamknięcia procesu sprzedaży. Na szkoleniu uczestnik pozna zagadnienia związane z
budowaniem relacji partnerskich, identyfikacją interesów, budowania alternatyw, poznaniem
technik, kryteriów i argumentów negocjacyjnych. Uczestnik, który ukończy szkolenie będzie
posiadał uporządkowaną wiedzę o zasadach doskonałej obsługi Klienta, umiejętnie rozpoznawał
potrzeby klienta, potrafił samodzielnie przeprowadzić rozmowę

Zakres tematyczny
► Profesjonalna obsługa Klienta
► Cechy idealnego pracownika działu
sprzedaży
► Standardy obsługi Klienta
► Komunikacja w rozmowie telefonicznej,
► Korespondencja mailowa
► Profesjonalne zachowanie w trudnych
sytuacjach - przyjmowanie skarg i reklamacji
► Budowanie relacji z Klientem i
rozpoznawanie jego potrzeb: typy klientów i
style zachowań
► Mechanizmy podejmowania decyzji
zakupowych
► Motywacja klienta wpływająca na decyzję
zakupową

► Techniki pozyskiwania i nawiązywania
relacji z Klientem
► Niuanse komunikacji niewerbalnej:
kontakt wzrokowy, postawa,
gestykulacja, dystans
► interpersonalny, mimika, naturalność
uśmiechu
► Schemat rozmowy analizującej potrzeby
Klienta, trening badania potrzeb
► Etapy rozmowy sprzedażowej
► Aktywne słuchanie
► Jak zdobywać kluczowe informacje i
okazywać zainteresowanie Klientem,
jego potrzebami i sytuacją?

2.03

Profesjonalna obsługa klienta
jako podstawa efektywnej sprzedaży

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Pracownicy działów sprzedaży, obsługi
Klienta oraz inne osoby zaangażowane w
proces sprzedaży i obsługę Klienta oraz
inne osoby chcące podnieść swoje
kwalifikacje
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Opis szkolenia
Szkolenie opiera się na przygotowaniu pracowników do profesjonalnej obsługi klienta poprzez
nabycie umiejętności skutecznego badania potrzeb klienta, prezentacji oferty, budowania klimatu
rozmowy, zamknięcia procesu sprzedaży. Na szkoleniu uczestnik dowie się jakie są cechy
idealnego pracownika działu sprzedaży, jakie są typy klientów i style zachowań Klientów,
mechanizmy podejmowania decyzji zakupowych, techniki pozyskiwania i nawiązywania relacji z
Klientem, jak zdobywać kluczowe informacje i okazywać zainteresowanie Klientem

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie z standardami obsługi Klienta, profesjonalnym zachowaniem w
sytuacji przyjmowania skarg i reklamacji, metody radzenia sobie z różnymi typami Klienta, główne
zasady rozmowy telefonicznej, niuanse komunikacji niewerbalnej: kontakt wzrokowy, postawa,
gestykulacja, dystans interpersonalny, mimika, naturalność uśmiechu. Uczestnik, który ukończy
szkolenie będzie posiadał uporządkowaną wiedzę o zasadach doskonałej obsługi Klienta,
umiejętnie rozpoznawał potrzeby klienta, potrafił samodzielnie przeprowadzić rozmowę
sprzedażową, będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej

Zakres tematyczny
► Cechy idealnego pracownika działu
sprzedaży
► Standardy obsługi klienta
► Komunikacja w rozmowie telefonicznej
► Główne zasady rozmowy telefonicznej
► Korespondencja mailowa
► Profesjonalne zachowanie w sytuacji
przyjmowania skarg i reklamacji
► Typy klientów i style ich zachowań
► Techniki pozyskiwania i nawiązywania
relacji z klientem
► Odkrycie prawdziwych potrzeb Klienta,
► Trening badania potrzeb

► Jak zdobywać kluczowe informacje i
okazywać zainteresowanie Klientom
► Struktura badania potrzeb
► Zasady zadawania pytań handlowych
- rola pytań otwartych i zamkniętych
► Metody radzenia sobie z różnymi
typami Klienta
► Rozmowa językiem korzyści oraz
prezentacja najlepszego rozwiązania
dla klienta
► Zamknięcie sprzedaży
► Trening prowadzenia rozmowy
sprzedażowej, ćwiczenia praktyczne

2.04

Skuteczne negocjacje handlowe
i biznesowe z elementami autoprezentacji

Czas trwania

3
DNI

Profile uczestników
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Właściciele oraz pracownicy MMŚP
zajmujący się negocjacjami handlowymi z
partnerami
biznesowymi.
Osoby
zainteresowane pogłębieniem wiedzy z
zakresu objętego przedmiotem szkolenia

Opis szkolenia
Realizacja usługi przygotuje Uczestników do udziału w procesie negocjacji i świadomego
reagowania na przebieg zdarzeń w trakcie spotkań negocjacyjnych. Uczestnicy nabędą
podstawową wiedzę odnośnie procesu negocjacji oraz czynników, które wpływają na jego
przebieg. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z technik
negocjacyjnych, a także wykazuje większą świadomość podstawowego znaczenia emocji w
procesie negocjacji oraz powiązań między komunikacją, a negocjacjami

Cele szkolenia
Uczestnicy zrozumieją rolę czynników wpływających na proces negocjacji i wyznaczonych celów,
a także poznają znaczenie odpowiedzialności i świadomego zarządzania własnym życiem i pracą.
Celem jest zapoznanie z technikami negocjacji, budowania długofalowych relacji z partnerami
biznesowymi oraz przygotowanie się do prowadzenia negocjacji z zaplanowanym scenariuszem

Zakres tematyczny
► Kiedy potrzebne są negocjacje?
► Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem
negocjacji
► Poznanie partnera/przeciwnika rozmów.
► Nauka precyzowania zadań
negocjacyjnych
► Podstawowe zasady negocjacji.
► Jak uniknąć błędów w negocjacjach
► Niezbędne umiejętności komunikacyjne
przydatne w negocjacjach
► Idea negocjacji świadomość interesów
stron
► Przygotowanie do każdego z etapów
negocjacji
► Cele i interesy na każdym z etapów

► Obrona przed technikami drugiej strony
► Jak mówić by być słuchanym i
zrozumianym
► Znaczenie mowy ciała w negocjacjach
► Cechy dobrego komunikatu
► Co należy robić a czego absolutnie się
wystrzegać w trakcie prezentacji
► Jak umiejętnie odpowiedzieć na trudne
lub niewygodne pytania
► Przygotowanie własnego, krótkiego
wystąpienia na podstawie poznanych
zasad
► Prezentacje w grupach ćwiczeniowych
► Praca z kamerą – prowadzenie rozmów i
negocjacji w symulowanych sytuacjach

2.05

Kompendium wiedzy z zakresu
działalności eksportowej

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Pracownicy firm eksportowych. Osoby
wychodzące
na
rynek
z
nowym,
międzynarodowym produktem, osoby
zajmujące się eksportem w ramach
zewnętrznych usług outsourcingowych
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Opis szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne
wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. Oprócz wykładu będącego
wprowadzeniem i prezentacją podstaw teoretycznych omawianych zagadnień w szkoleniu
zostaną wykorzystane metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty - praktyczne
wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy oraz dyskusje dotyczące ogólnych
problemów występujących w organizacji i optymalnych rozwiązań. Przez 1 miesiąc po
zakończeniu szkolenia będzie umożliwiony kontakt uczestników szkolenia ze szkoleniowcem

Cele szkolenia
Przekazanie praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, w
szczególności wiedzy na szczeblu operacyjnym na temat metod doboru zagranicznych rynków
zbytu, zasad budowania strategii eksportowej, zasad planowania i realizacji działań eksportowych
oraz metod wspierania sprzedaży eksportowej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami działań
eksportowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych, uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które
mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firmy w zawieranych umowach, uzyskają
zaawansowaną wiedzę o handlu z zagranicą

Zakres tematyczny
► Kiedy rozważać decyzję o podjęciu
eksportu?
► Kiedy firma jest przygotowana do eksportu?
► Analiza otoczenia i jego wpływu na eksport
► Sposoby i kryteria wyboru rynków
► Wybór i budowanie strategii eksportowych
► Właściwe pozycjonowanie marki
► Wyznaczenie celów eksportowych
► Formułowanie klauzul podstawowych w
kontrakcie
► Posługiwanie się warunkami umów
eksportowych
► Zasady ustalania kar umownych
► Prawne aspekty ofert w handlu
zagranicznym

► Kalkulacja cen ofertowych
► Cykl zawierania umów w eksporcie
► Postępowanie eksportera z zapytaniem
ofertowym
► Prawidłowe zawieranie transakcji ofertowych
► Różnice kulturowe, zachowania biznesowe,
zasady protokołu, dobre obyczaje w biznesie
► Techniki pozyskiwania partnerów
zagranicznych
► Wsparcie marketingowe sprzedaży
► Negocjacje w handlu zagranicznym
► Dokumentacja w obrocie międzynarodowym
► Ryzyko działalności eksportowej
► Zagadnienia finansowe w handlu
zagranicznym

2.06

Nowoczesna sprzedaż z wykorzystaniem
środków zdanej komunikacji
(telefon / Internet)

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Doradcy klienta, Sprzedawcy, Kelnerzy/
Barmani,
Recepcjoniści,
Przedstawiciele
Handlowi, Pracownicy BOK, Marketerzy,
Merchandiserzy,
Kierownicy
działów
sprzedaży, Osoby chcące zdobyć wiedzę i
umiejętności z zakresu sprzedaży
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Opis szkolenia
Forma prowadzonego szkolenia oraz jego charakter wykładowo - praktyczny pozwoli osobie
szkolonej rozróżniać manipulację od wywierania wpływu; stosować techniki wywierania wpływu;
unikać pułapki pierwszego wrażenia i stereotypów; prowadzić rozmowę z klientem wykorzystując
techniki zwiększania otwartości; projektować komunikaty dostosowane do klienta i sytuacji;
posługiwać się językiem korzyści; przeprowadzać prezentację produktu; stosować techniki
storytellingowe; rozróżniać typ osobowości i nastawienia; dekonstruować nastawienie klienta;
zbijać obiekcję oraz reagować na niezadowolenie

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru działania systemu rozwiązań
efektywności w sprzedaży, najwyższego stopnia komunikacji z używaniem języka korzyści oraz
umiejętności negocjacyjnych. Uczestnik nauczy się rozpoznawać i wdrażać podstawy języków
komunikacji, rozpoznawać i wdrażać podstawy dopasowania. Celem szkolenia jest również
udoskonalanie umiejętności zadawania precyzyjnych pytań - które pozwalają rozpoznać potrzeby
Klienta i szybciej uzyskać pożądane rezultaty. Szkolenie ma przedstawić jak prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Zakres tematyczny
► Ustalanie, definiowanie celów i planów,
► Określanie celów i planów krótko i
długoterminowych w kontekście firmy
► Zarządzanie sobą w czasie,
► Strategia podejmowania decyzji budowanie długotrwałej wewnętrznej
motywacji
► Techniki komunikacyjne
► Język korzyści - meta programy
► Empatyczne słuchanie
► Szum komunikacyjny
► Umiejętność zadawania precyzyjnych
pytań
► Badanie potrzeb klienta przy pomocy
implikacji

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Autodiagnoza stylu sprzedaży
Wdrażanie „strategii dobrej decyzji”,
Stosowanie „strategii realizacji celów”
Planowanie na „osi czasu”.
Sprzedaż w branży informatycznej i
telekomunikacyjnej
Świadomość i elastyczność w
negocjacjach
Style negocjacyjne i różne pozycje
negocjacyjne
Jakich postaw negocjacyjnych unikać?
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych
Strategie rozwiązywania konfliktów

3. Technologie Informatyczne - IT
„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.”  

– Albert Einstein
3.01 Programownie – najnowsze trendy

3.02 Szkolenie z obsługi programów graficznych oraz projektowania i edycji
grafik wykorzystywanych do tworzenia szat graficznych stron
internetowych

3.03 Testowanie aplikacji mobilnych

3.04 Budowanie solidnego wzrostu w oparciu o metodologię AARRR,  
procesy marketingowe i taktykę hakerską.

3.05 Specjalista Social Media

3.06 Efektywny marketing internetowy

3.07 Debugging. Metody sprawnego wykrywania błędów

3.08 Programowanie – czysty kod. Podejście, sposoby oraz  
zachowania, które należy stosować tworząc strukturę aplikacji

3.09 Zasady SEO - skuteczne pozycjonowanie stron internetowych

3.10 Podstawy marketingu dla przedsiębiorców

 


3.01

Szkolenie z obsługi programów graficznych
Photoshp; Illustrator oraz projektowania i edycji
grafik wykorzystywanych do tworzenia szat
graficznych stron internetowych

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby, które chcą zdobyć wiedzę z obsługi
programów graficznych Photoshop, Ilustrator;
które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
projektowania i edycji grafik wykorzystywanych
do
tworzenia
szat
graficznych
stron
internetowych tzn. projektanci, graficy, UX / UI
designerzy, architekci
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Opis szkolenia
Na zajęciach odbędzie się planowanie koncepcji grafiki i zamieszczonego w niej tekstu, aspekty
decydujące o pozytywnym odbiorze grafiki w kontekście sprzedaży internetowej oraz
podstawowe kształty wektorowe. Uczestnik, który ukończy szkolenie będzie posiadał
uporządkowaną wiedzę z podstawy grafiki komputerowej, przedstawiania standardów
obowiązujących na stronach internetowych, psychologii odbioru materiałów wizualnych.
Przekazana wiedza pozwoli na tworzenie podstawowych grafik wykorzystując poznane
narzędzia.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obsługi programów graficznych
Photoshop/Illustrator. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami programu, zdobędą informacje na
temat grafiki, eksportowaniu jej oraz zapisaniu w różnych rozszerzeniach. Szkolenie obejmuje
również zakres stosowania grafiki komputerowej w tworzeniu stron internetowych. Celem jest
także zapoznanie się z zbieraniem feedbacku oraz sposobów wdrażania poprawek grafik. Na
szkoleniu zostaną przedstawione możliwości edycji gotowych grafik w celach wdrożenia
ulepszeń.

Zakres tematyczny
► Rodzaje grafik
► Rozdzielczość grafik
► Eksportowanie grafik i zapis w różnych
rozszerzeniach
► Zapoznanie uczestników z
podstawowymi narzędziami programu
Photoshop/ Illustrator – omówienie
interfejsu
► Zakres stosowania grafiki
komputerowej w tworzeniu stron
internetowych
► Wymiary grafik
► Wymagane rozszerzenia grafik
► Szablony

► Aspekty decydujące o pozytywnym
odbiorze grafiki w kontekście
sprzedaży internetowej
► Planowanie koncepcji grafiki
► Planowanie zamieszczonego tekstu w
grafice i jego rola w kontekście
sprzedaży internetowej
► Określenie obszaru roboczego
► Tworzenie podstawowych kształtów
wektorowych
► Dobór kolorów i skale barw
► Narzędzia pracy z tekstem
► Warstwy
► Narzędzia wspomagające- siatki, linie

3.02

Budowanie solidnego wzrostu w oparciu
o metodologię AARRR, procesy
marketingowe i taktykę hackerską

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby zajmujące się działaniami marketingowymi
online oraz tworzące i wdrażające strategie
rozwoju i marketingu. Pracownicy agencji
reklamowych, marketingowych, firm świadczących
usługi doradcze w zakresie programowania itp.
Przedsiębiorcy, którzy są już zaangażowani swój
biznes, ale chcą wejść też w inne przedsięwzięcie.
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Opis szkolenia
Szkolenie w głównej mierze będzie złożone z praktycznych zadań oraz koncepcji
przedstawiających zakres obowiązków oraz sprawdzonych procesów marketingowych dążących
do znaczących wzrostów w przedsiębiorstwie. Na szkoleniu przedstawiona zostanie metodologia
AARRR oraz sprawdzone sposoby wdrażania jej w firmie. Przeprowadzone zostaną liczne
praktyczne ćwiczenia angażujące zespoły w sposób praktyczny.

Cele szkolenia
Uczestnicy dowiedzą się jak generować leady sprzedażowe za pośrednictwem mediów
społecznościowych oraz jak zastosować narzędzia do monitoringu Internetu; uczestnicy zdobędą
umiejętności pozwalające przetestować potencjał pomysłu; będą potrafili dobierać kanały
komunikacji i zdobędą umiejętność jej projektowania w określonych kanałach; będą potrafili
analizować współczynniki konwersji na wielu etapach sprzedaży produktu lub usługi, dzięki
poznaniu działania lejka marketingowo-sprzedażowego zdobędą umiejętność przeprowadzenia
analizy biznesowej w oparciu o Pirate Metrics

Zakres tematyczny
► Marketing wzrostowy - o zarządzaniu
wzrostowym
► Zapoznanie z kluczowymi narzędziami
growth hackingowymi
► Jak zacząć od marketingu wzrostu /
growth hackingu w firmie.
► Pirate Metrics - poznanie i
zrozumienie podstawowych ram dla
rozwoju startupu.

► Warsztaty Pirate Metrics - zmień swoją
wiedze w praktykę.
► High Tempo Testing- budowanie
skalowanego systemu wzrostu w firmie.
► Testowanie i eksperymentowaniedogłębne analiza ram i możliwości
testowania A/B.
► Skuteczne i sprawdzone praktyki w
strategii budowania wzrostu

3.03

Testowanie aplikacji mobilnych

Czas trwania

3
DNI

Profile uczestników
Testerzy, którzy chcą poznać całościowy obraz
pojęć i technik związanych z testowaniem
oprogramowania w środowisku Android i iOS;
Osoby chcące poznać lub poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu testowania funkcjonalności
aplikacji mobilnych w systemie Android i iOS;
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Opis szkolenia
Szkolenie nie wymaga wiedzy na temat testowania oprogramowania. Uczestnicy szkolenia
powinni jedynie wykazać się ogólną znajomością technologii internetowych. W ramach
uczestnictwa w szkoleniu wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu. Osobą szkolącą jest
ekspert w temacie testowania aplikacji posiadający umiejętności szkoleniowe. Do szkolenia
załączone są liczne materiały szkoleniowe, a całość szkolenia odbywa się na przygotowanych
specjalnych aplikacjach szkoleniowych, które pomagają zgłębić wiedzę i wykorzystać ją w
praktyce

Cele szkolenia
Praktyczne przekazanie wiedzy uczestnikom na temat testowania aplikacji pracujących na
urządzeniach mobilnych. Uczestnicy nauczą się testować konkretne oprogramowanie pod kątem
otrzymanej specyfikacji i wymagań, dowiedzą się jakich narzędzi i metod należy użyć w danym
przypadku, jak dokumentować wszystkie znalezione błędy i jak usuwać proste nieprawidłowości.
Poznają techniki testowania i zasady tworzenia i użytkowania środowiska testowego Android
oraz iOS. Po szkoleniu uczestnicy będą mieli uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania
przypadków testowych i będą potrafili samodzielnie testować oprogramowania Android i iOS

Zakres tematyczny
► Podstawy testowania
► Projektowanie przypadków testowych
► Strategia testowania architektury
aplikacji
► Najlepsze techniki testowania projektowanie testów, które można
utrzymywać w przyszłości
► Architektura testowalnej aplikacji
► Analiza rynku urządzeń mobilnych
► Funkcjonalność i użyteczność aplikacji
► Wprowadzenie do systemu Android
oraz iOS
► Praca z systemem Android
► Praca z systemem iOS

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Podstawy testowania w Android
Podstawy testowania w iOS
Struktura testu
Testowanie jednostkowe
Testowanie akceptacyjne
Zarządzanie cyklem aktywności
Testowanie automatyczne z
wykorzystaniem narzędzi
instaBUG – funkcjonalność. Jak
testować ?
Zagadnienia zaawansowane
Zagadnienia dodatkowe
Pytania i odpowiedzi

3.04

Programowanie – najnowsze trendy

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby zaczynające przygodę z programowaniem,
studenci kierunków informatycznych, programiści,
testerzy, pracownicy działów HR, firmy IT, osoby
posiadające podstawową wiedzę z zakresu
środowiska programistycznego
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Opis szkolenia
Szkolenie składać się będzie z licznych bloków warsztatowo-wykładowych. Bloki będą podzielone
na poszczególne tematy programistyczne m. in. języki programowania, najpopularniejsze
aplikacje, metody utrzymania porządku w kodzie oraz przedstawienie kierunków w których
branża będzie się rozwijać. Szkolenie poprowadzi osoba działająca kilka lat w branży. Dzięki
swojemu doświadczeniu poruszone wątki będą oparte na doświadczeniach i sprawdzonych
metodach programistycznych w praktyce

Cele szkolenia
Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z kierunkami rozwoju branży.
Przedstawione zostaną analizy dostępnych technologii, możliwości językowe oraz prognoza
poszczególnych stanowisk branżowych. Zaprezentowany zostanie wątek automatyzacji oraz
sztucznej inteligencji, która dominuje w swojej innowacyjności na tle technologicznym branży.
Poruszony zostanie temat rozszerzonej rzeczywistości oraz jej potencjalne drogi rozwoju

Zakres tematyczny
► Nowe zastosowanie języków
programowania
► JavaScript podbija świat
► Rozumienie i umiejętność
zastosowania różnych paradygmatów
► Wzorce projektowe i architektoniczne
► Struktury danych i ich algorytmy

Inżynieria oprogramowania
Język funkcyjny, logiczny czy obiektowy?
Którego języka warto się zacząć uczyć?
Trendy framework’owe – czyli
przyszłość Reacta, Angulara oraz Vue
► Które narzędzie kontroli wersji wybrać?
►
►
►
►

3.05

Specjalista Social Media

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby mające styczność z social mediami,
pracownicy działu marketingowego, właściciele
jednoosobowych
firm,
blogerzy,
osoby
prowadzące sprzedaż online, osoby posiadające
podstawową wiedzę z zakresu obsługi kanałów
promocji i sprzedaży

16
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Opis szkolenia
Szkolenie powstało z zamysłem zapoznania uczestnika z zasadami nowoczesnych strategii
komunikacji w Social Media. Jak poprawnie działać w takich portalach jak Facebook, Twitter,
Linkedin, Youtube i Instagram. W zakresie Umiejętności kursant nauczy się w jaki sposób ludzie
przeglądają strony na urządzeniach mobilnych i co z tego wynika dla organizacji. Przeprowadzone
zostaną praktyczne ćwiczenia w zakresie analizy statystyk oraz narzędzi monitorujących, ponadto
nauczy się jak je wdrażać i wykorzystywać poznane informacje w codziennej pracy

Cele szkolenia
Uczestnik pozna najważniejsze media społecznościowe i sposoby ich wykorzystania w
komunikacji marketingowej i Public Relations. Zapozna się ze strategią komunikacji w Social
Media. Dowie się jak poprawnie działać w takich portalach jak Facebook, Twitter, Linkedin,
Youtube. Nabędzie umiejętności z zakresu analizy statystyk oraz narzędzi monitorujących,
ponadto nauczy się jak zbudować nowoczesny serwis www. W zakresie kompetencji społecznych
będzie umiał wdrażać poznane narzędzia w codziennej pracy oraz nabędzie świadomość
własnego stylu zarządzania oraz możliwości wykorzystania jego potencjału w codziennej pracy

Zakres tematyczny
► Trend wideo - Content marketing –
skuteczna forma istnienia w Mediach
► Fanpage od A do Z – co trzeba wiedzieć
► Mechanika działania Facebooka i co z
niej wynika? Jak ujarzmić edge rank?
► Grupy docelowe, sposoby komunikacji,
tworzenie angażujących treści
► Harmonogram dystrybucji treści,
zarządzanie społecznością
► Monitoring i analiza danych, czyli jak
czytać statystyki wewnętrzne?
► Opieka nad trollami, czyli komunikacja
antykryzysowa
► Zarządzanie kontem od A do Z
(konfiguracja, optymalizacja, analiza)

► Zasady działania i zachowanie
użytkowników
► Możliwości prezentacji i pozycjonowania
oferty multimedialnej
► Czy i dlaczego warto korzystać z Twittera?
Profil polskich użytkowników
► W krainie hashtagów: specyfika działania i
strategie wykorzystania medium w
praktyce (słownik pojęć, reguły działania)
► Definicja celów i taktyk komunikacyjnych
► Analiza statystyk, narzędzia monitorujące
► Płatne możliwości Twittera
► Specyfika medium i profil użytkowników
► Dystrybucja treści profesjonalnych: Pulse
i Slideshare

3.06

Efektywny marketing Internetowy

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Pracownicy działów PR i marketingu, właściciele
firm, prezesi, managerowie średniego oraz
wyższego szczebla, dyrektorzy marketingu i
sprzedaży, social media specjaliści, performance
specjaliści. Przedsiębiorcy i pracownicy chcący w
pełni wykorzystywać Internet do zwiększenia liczby
klientów oraz wolumenu sprzedaży.
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Opis szkolenia
Szkolenie składać się będzie z licznych bloków warsztatowo-wykładowych. Bloki będą podzielone
na poszczególne tematy programistyczne m. in. języki programowania, najpopularniejsze
aplikacje, metody utrzymania porządku w kodzie oraz przedstawienie kierunków w których
branża będzie się rozwijać. Szkolenie poprowadzi osoba działająca kilka lat w branży. Dzięki
swojemu doświadczeniu poruszone wątki będą oparte na doświadczeniach i sprawdzonych
metodach programistycznych w praktyce

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu
marketingu internetowego oraz działań w Social Media. Uczestnik dowie się jak wykorzystywać
marketing internetowy w swojej firmie, jakie narzędzia stosować oraz jak je stosować. Szkolenie
obejmuje takie narzędzia jak WWW, Google (SEO, AdWords), Facebook, Instagram. Uczestnik
będzie potrafił efektywnie wykorzystać te narzędzia do działań marketingowych w swojej firmie.
Szkolenie rozwija odpowiedzialność i etykę prowadzenia biznesu.

Zakres tematyczny
► Analiza produktów/usług oferowanych
przez markę,
► Analiza dotychczasowych klientów,
► Tworzenie person klientów,
► Jak segmentować klientów - wiek, płeć,
lokalizacja, zainteresowania,
► Cel marketingowy i logika jego
rozumienia,
► Jak dopasować język klienta?
► Tworzenie ankiet - najskuteczniejsza
metoda pozyskiwania informacji o
grupie docelowej,
► Jak stworzyć ankietę, która sama nam
opowie o klientach?

► Czym jest linia postów i dlaczego jest ważna?
► Synergia działań, jak połączyć działania, aby
fanpage się rozwijał?
► Działania systematyczne i edukowanie
klientów,
► Reakcje i interakcje, jak pobudzać odbiorców
do reagowania na nasze komunikaty?
► Forma treści, czyli co, jak i kiedy publikować
► Szczegółowe informacje o usłudze
► konkursy - jak nagradzać najbardziej
aktywnych użytkowników
► Jak moderować dyskusję i reagować na
niechciane treści
► Wykorzystanie hashtagów i tagowania
tematów

3.07

Zasady SEO – jak skutecznie
pozycjonować się w sieci

Czas trwania

3
DNI

Profile uczestników
Osoby posiadające podstawowe umiejętności
obsługi komputera i Internetu. Osoby chcące
zdobyć kompetencje związane z tworzeniem
stron internetowych oraz ich obsługi. Osoby
chcące zdobyć kompetencje związane z
optymalizacją
i
pozycjonowaniem
stron
internetowych
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Opis szkolenia
Szkolenie składać się będzie z licznych warsztatów oraz wykładów, podzielonych na bloki
tematyczne, które mają wdrożyć użytkownika w strukturę zasad SEO. Uczestnik zrozumie
działanie przeglądarki oraz pozna podstawowe algorytmy pozycjonujące strony i ich kontent. W
ramach warsztatów uczestnicy działać będą na żywym organizmie, przygotowanym pod
planowane szkolenia. Uczestnik opanuje umiejętności obsługi systemu zarządzania treścią –
WordPress oraz kompleksową wiedzę na temat tego jak optymalizować strony internetowe na
WordPress pod względem szybkości, wyświetlania oraz pozycji w wyszukiwarce Google.

Cele szkolenia
Nabycie kompetencji związanych z tworzeniem i edycją stron internetowych w
najpopularniejszym systemie zarządzania treścią - WordPress. Nabycie kompetencji związanych z
pozycjonowaniem i optymalizacją stron internetowych na WordPress pod względem szybkości,
wyświetlania oraz pozycji w wyszukiwarce Google. Samodzielne wykorzystywanie zdobytej
wiedzy oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie. Uczestnik będzie w stanie
samodzielnie pozycjonować strony internetowe (link building) niekoniecznie na WordPress.

Zakres tematyczny
► Czym jest strona internetowa, jakich
zasobów potrzebuje oraz jak działa.
Omówienie panelu oraz jego działania
przechodząc od razu do praktyki
► Motywy i widgety – czym są i jak ich
używać
► Tworzenie struktury podstron
► Po co optymalizować strony?
► Język przeglądarki – czyli jak
kompilator przetwarza nasze treści?
► Pozycjonowanie zdjęć i grafik
► Optymalizacja strony ma wpływ na
pozycję strony
► Omówienie i instalacja wtyczek SEO

►
►
►
►
►
►
►
►

Omówienie działania i obsługi YOAST
Zasady tworzenia tekstów pod SEO
Praca z nagłówkami h1, h2, h3
Rejestracja strony w Google Search
Console oraz mapa witryny
Linkbuilding – podstawowe założenia i
strategie oraz efektywność
Instalacja Google Analytics oraz zasady
mierzenia pozycji strony
Strategie zdobywania wysokich wyników,
czyli tworzenie keywordów i content
marketing
Płatny ruch oraz optymalizacja Adwords
po względem SEO

3.08

Debugging - metody sprawnego
wykrywania błędów w kodzie

Czas trwania

3
DNI

Profile uczestników
Pracownicy działów PR i marketingu, właściciele
firm, prezesi, managerowie średniego oraz
wyższego szczebla, dyrektorzy marketingu i
sprzedaży, social media specjaliści, performance
specjaliści. Przedsiębiorcy i pracownicy chcący w
pełni wykorzystywać Internet do zwiększenia liczby
klientów oraz wolumenu sprzedaży.

24
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Opis szkolenia
Podczas szkolenia zobaczymy jak odpowiednio skonfigurować to środowisko (zaawansowane
opcje debuggera, kontrola rozwiązywania symboli, widoki dostępne w debuggerze). Następnie
skupimy się na problemach, do rozwiązania których VS często już nie wystarcza lub jego użycie
jest niemożliwe (np. w środowisku produkcyjnym). Duży nacisk położony został na praktyczną
stronę szkolenia, dlatego teoria prezentowana podczas wykładu zostanie poparta przykładami z
życia. Problemy z jakimi się zmierzymy to m.in.: wycieki pamięci – zarządzanej i natywnej,
zakleszczenia (deadlocks) i inne błędy aplikacji wielowątkowych, wysokie użycie CPU, "połykanie

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi formami debugowania i profilowania
aplikacji. Dzięki zróżnicowaniu problemów rozwiązywanych podczas szkolenia, uczestnicy będą
mogli rozwinąć wiedzę związaną z wewnętrznymi mechanizmami rządzącymi frameworkiem i
systemem operacyjnym. Podstawowym narzędziem programistów do walki z błędami często jest
Visual Studio. Poznamy darmowe narzędzia diagnostyczne, którymi spojrzymy na środowisko z
perspektywy "świata natywnego”i przeanalizujemy jego wewnętrzne struktury

Zakres tematyczny
► Podstawy oraz dobre nawyki w pracy z
konsolą
► Podstawy debuggingu aplikacji
► Możliwość połączenia z IDE
► Debugging zdalny
► Problemy aplikacji wielowątkowych
► Narzędzia podstawowe: ulimit, gcore,
dgb

► Śledzenie zaawansowane i profilowanie:
Valgrind
► Rola testów deweloperskich w śledzeniu
zaawansowanego oprogramowania
► Dmesg – logowanie z przestrzeni jądra
► Netconsole – logowanie na zewnątrz
► Kdbg – podstawowy debugger
► Oprofile – profilowanie jądra

3.09

Programowanie – czysty kod. Podejście,
sposoby oraz zachowania, które należy
stosować tworząc strukturę aplikacji

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Szkolenie przeznaczone dla programistów i
liderów technicznych, którzy chcą wprowadzić
praktykę ciągłego refaktoryzowania. Osoby
posiadające podstawową wiedzę z środowiska
programistycznego.

16
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Opis szkolenia
Obecnie większość komercyjnych przedsięwzięć opartych jest na rozwiązaniach, które są
rozwijane latami. Wyzwaniem dla zespołów jest praca z kodem zastanym (ang. legacy code) oraz
odwieczny dylemat co i jak refaktoryzować na co dzień. Zagadnienia Technik pracy z kodem
skupiają się na tym, jak pisać kod który czyta się jak książkę oraz refaktoryzować złożone systemy.

Cele szkolenia
Szkolenie „Czysty kod” skierowane jest do pasjonatów programowania, którzy pragną wzbogacić
swój warsztat pracy lub zacząć programować profesjonalnie. Obserwacja sesji live coding to
doskonały sposób na zaznajomienie się lub utrwalenie wiedzy związanej z dynamicznie
rozwijającym się frameworkiem webowym np. MeteorJS, biblioteką ReactJS, oraz nowinkami z
języka JavaScript. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę pozwalającą rozpoznawać i zapobiegać
częstym błędom w czytelności oraz architekturze kodu, a także poznają nawyki, które zbawiennie
wpłyną na ich postrzeganie kodowania, przybliżając ich tym samym do „elitarnego programisty”

Zakres tematyczny
► Nazewnictwo klas, metod oraz
zmiennych
► Antywzorce programowania
► Syndrom „jeszcze jednej funkcji”
► Programowanie przez koincydencję
► Race hazard
► Re-coupling
► Sequential Coupling
► Yo-yo
► Busy spin
► Hard coding
► Magic number

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Spaghetti code
Copy and paste programming
God object
Dobre praktyki programowania:
„DRY” (Don't Repeat Yourself)
Ortogonalność
Pociski smugowe, prototypy
Języki dziedzinowe
Mechanizmy obsługi błędów
Refaktoryzacja kodu

3.10

Podstawy marketingu dla przedsiębiorców

Czas trwania

2
DNI

Profile uczestników
Osoby prowadzące działalność gospodarczą; Kadra
kierownicza / menedżerska; Osoby przewidziane
do awansu na stanowisko kierownicze /
menedżerskie; Osoby odpowiedzialne za promocję
firmy; Blogerzy, vlogerzy i inni twórcy internetowi

14
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Opis szkolenia
Szkolenie odbywa się w kilku blokach tematycznych. Składa się z warsztatów, wykładów oraz
licznych zadań praktycznych z wykorzystaniem narzędzi marketingowych. W trakcie szkolenia
przewidziane są 10-minutowe przerwy średnio co 1,5 godziny. Realizacja usługi możliwa jest w
siedzibie zamawiającego.

Cele szkolenia
Poznasz zasady budowania długofalowej i głębokiej relacji z klientem poprzez narzędzia
internetowe. Dowiesz się jak analizować potrzeby i zachowania Twoich potencjalnych klientów.
Nauczysz się zasad obsługi podstawowych narzędzi marketingu internetowego. Rozwiniesz lub
zbudujesz profile w social mediach oraz newsletter

Zakres tematyczny
► Długofalowa relacja z klientem
► Korzyści z wdrożenia idei zarządzania
relacjami i pojęcie LTV
► Związek między strategią generalną , a
strategią marketingową
► Klepsydra marketingu jako czynnik
wpływający na lojalność klienta
► Społeczna odpowiedzialność biznesu
CSR jako marketing wartości
► Segmentacja przez bucketowanie
► Narzędzia oraz analiza i interpretacja
badań marketingowych
► Real time marketing jako bieżąca
potrzeba i okazja marketingowa

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Analiza ligwistyczna i TagCloud
Wizytówka Google
Narzędzia Customerly – szybka rozmowa
Indywidualizacja i personalizacja oferty
Jak zbudować atrakcyjny wizualnie
fanpage?
Facebook pixel – serce marketingu social
media
Optymalizacja reklam i określenie grup
docelowych
Linkedin jako siła marki osobistej
Różnice w pojęciach marketingu a public
relations
Narzędzia do badania sentymentu

4. Przemysł, obsługa maszyn, wiedza specjalistyczna
„Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć” 

- Napoleon Hill

4.01 Elementy pneumatyki. Wybrane zagadnienia dotyczące napędów, węży
pneumatycznych, układów sterujących, zaworów, armatury złącznej,
instalacji.

4.02 Przyczyny i sposoby postępowania podczas nietypowych sytuacji
związanych z diagnostyką samochodu.

4.03 Wstęp do chemii nieorganicznej.

4.04 Kurs podstawowy dla programistów i operatorów tokarek CNC programowanie i obsługa

4.05 Zaawansowane szkolenia stanowiskowe (obsługa maszyn)

4.06 Kurs eksploatacji oraz budowy maszyn. Wymagania prawne i techniczne


4.01

Elementy pneumatyki.
Wybrane zagadnienia dotyczące napędów, węży
pneumatycznych, układów sterujących, zaworów,
armatury złącznej, instalacji
Profile uczestników

Czas trwania

2
DNI

Oferta skierowana jest do osób ze wszystkich
poziomów struktury organizacyjnej, począwszy
od pracowników obsługujących maszyny,
pracowników magazynowo - produkcyjnych
poprzez mechaników, kierowników utrzymania
ruchu, aż po technologów, konstruktorów i
projektantów
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Opis szkolenia
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania umiejętności
projektowania, doboru i sprawdzenia poprawności działania prostych układów pneumatycznych.
Szkolenie umożliwia poznanie: - budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i
sterujących. - własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania, - zasad
wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń, - podstaw projektowania instalacji
pneumatycznych

Cele szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: opisać budowę elementów i układów
pneumatycznych, wyjaśnić zasadę działania układów sterowania pneumatycznego, rozróżnić
elementy i zespoły pneumatyczne, rozróżnić parametry techniczne i funkcje elementów i
zespołów pneumatycznych, dobierać narzędzia do montażu i demontażu elementów i zespołów
pneumatycznych, dobierać elementy i zespoły pneumatyczne do montażu, oceniać stan
techniczny funkcje elementów i zespołów pneumatycznych, prawidłowo identyfikować i
rozstrzygnąć dylematy związane z wykonywaniem czynności zawodowych

Zakres tematyczny
► Omówienie zakresu zadań
występujących na danym stanowisku
► Szkolenie BHP
► Omówienie schematów
pneumatycznych
► Przedstawienie narzędzi oraz maszyn
wykorzystywanych w procesach
► Prezentacja produktów tzn. węży,
zaworów,
► Generatory podciśnienia, zasada
działania pomp próżniowych
eżektorowych i elektrycznych,
porównanie
► Pistolety przemysłowe – niwelacja
hałasu

► Ssawki próżniowe, typy ssawek oraz
zastosowanie do aplikacji próżniowych
► Typy napędów oraz podstawowe
informacje z nimi związane
► Układy sterujące, armatura złączna
► Dobór złącz do zaworów ciśnieniowych
► Rodzaje oraz zastosowanie różnorodnych
instalacji
► Rodzaje zaworów – kulowe, iglicowe,
klapowe, zasuwy oraz zasady ich działania
► Materiałoznawstwo
► Jak działają urządzenia pomiarowe?
► Zalety zastosowania odpowiednich złącz
do układów pneumatycznych

4.02

Przyczyny i sposoby postępowania
podczas nietypowych sytuacji
związanych z diagnostyką samochodu
Profile uczestników

Czas trwania

2
DNI

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
serwisów
samochodowych,
mechaników
i
diagnostów zainteresowanych wzmocnieniem i
poszerzeniem swojej wiedzy na temat budowy,
funkcjonowania i napraw zarówno od strony
mechanicznej jak i elektronicznej
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Opis szkolenia
Szkolenie składa się z kilku warsztatów i prezentacji oraz zajęć praktycznych, których celem jest
zaznajomienie uczestnika z poprawnym odczytywaniem schematów elektrycznych, identyfikacją
nietypowych sytuacji związanych z diagnostyką oraz prawidłowym posługiwaniem się wybranymi
przyrządami do obserwacji i rejestracji przebiegów elektrycznych. Warsztaty poprowadzone
zostaną przez profesjonalnego szkoleniowca

Cele szkolenia
Przygotowanie do diagnozowania nietypowych sytuacji związanych z diagnostyką pojazdów
samochodowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z mechanizmami działania sterowników i
wybranych przyrządów elektronicznych służących do diagnostyki, poznają sposoby
postępowania w nietypowych sytuacjach związanych z diagnostyką , zdobędą umiejętności
poprawnego odczytywania schematów elektrycznych i będą prawidłowo identyfikować dylematy
związane z wykonywanymi zadaniami

Zakres tematyczny
► Jak czytać schematy elektryczne.
► Podstawy technik pomiarowych i
odczytywania schematów.
► Baza symboli elektrycznych.
► Wskazówki dotyczące korzystania ze
schematów elektrycznych.
► Przyczyny i sposoby postępowania
podczas nietypowych sytuacji z
diagnostyką sterowników.
► Brak komunikacji ze sterownikiem
► Problemy komunikacji diagnoskopu
serwisowego z systemami pojazdu.
► Niestandardowe metody komunikacji.
► Struktura komunikacji w
nowoczesnych samochodach (CAN).

► Diagnoza PSG
► Diagnostyka systemów sterowania.
► Oscyloskop w teorii i praktyce. Podstawy
budowy, działania i obsługi oscyloskopu.
► Parametry oscyloskopów cyfrowych.
► Pokaz praktyczny wpływu nastaw
regulacyjnych oscyloskopu na możliwość
rejestracji oraz postać mierzonego
przebiegu wielkości elektrycznych.
► Wykonywanie pomiarów wielkości
elektrycznych za pomocą oscyloskopu.
► Pogłębianie znajomości zasad
prawidłowych pomiarów.
► Dodatkowa instalacja elektryczna.

4.03

Wstęp do chemii nieorganicznej
Profile uczestników

Czas trwania

10
DNI

4.04

2
DNI

Szkolenie przeznaczone dla pracowników chcących
podnieść swoje kompetencje z obsługi oraz
programowania
maszyn
tokarskich
CNC.
Wymagana jest podstawowa znajomość frezowania

16
GODZIN

Opis szkolenia

Opis szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie: posiadał usystematyzowaną wiedzę z podstaw chemii
nieorganicznej, potrafił samodzielnie przeprowadzać podstawowe reakcje chemiczne, potrafił
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do opracowania
nowej technologii wytwarzania produktu, pozna zasady zachowania szczególnej ostrożności przy
pracy z chemikaliami

Profile uczestników

Czas trwania

Szkolenie przeznaczone dla pracowników
produkcyjnych, laboratoriów przedsiębiorstw
branży chemicznej i pokrewnych, chcących
podniesć swoje kompetencje z dziedziny chemii

67
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Kurs podstawowy dla programistów
i operatorów tokarek CNC
- programowanie i obsługa

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie: posiadał usystematyzowaną wiedzę z programowania
ShopTurn - Siemens, Manual Guide / Manual Turn, potrafił samodzielnie przeprowadzać proces
obróbki elementów z wykorzystaniem maszyny tokarskiej CNC, potrafił wykorzystać zdobytą
wiedzę w praktyce, w pracy codziennej, potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do programowania
nowych i własnych projektów, pozna zasady zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy
przy tokarce CNC

Cele szkolenia
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej i
chemii ogólnej. Uczestnik na szkoleniu dowie się w jaki sposób poprawnie wykorzystywać
potencjał laboratoryjny z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących reakcji chemicznych,
przeliczania stężeń roztworów, stałości składu i zachowania masy. Po odbytym szkoleniu
uczestnik będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę z podstaw chemii nieorganicznej, potrafił
samodzielnie przeprowadzać podstawowe reakcje chemiczne, potrafił wykorzystać zdobytą
wiedzę do opracowania nowej technologii wytwarzania produktu

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji oraz opanowanie programowania obróbki
prostych elementów i obsługa maszyny. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do
nabycia umiejętności obsługi i programowania tokarek CNC. Uczestnik szkolenia dowie się jakie
są główne zasady obsługi obrabiarki CNC i zarządzania narzędziami; pozna metody
programowania poszczególnych etapów toczenia i frezowania; nauczy się jak poprawnie tworzyć
projekty za pomocą edytora oraz jak dokonywać ich korekty. Uczestnik po odbytym szkoleniu
będzie potrafił przeprowadzić obróbkę elementów z wykorzystaniem maszyny tokarskiej CNC

Zakres tematyczny
► Budowa atomu
► Skład procentowy mieszaniny
► Stosunek molowy, wagowy i
objętościowy składników
► Tlenki i wodorki reakcje z mieszaniną o
znanym składzie
► Wodorotlenki skład mieszaniny
poreakcyjnej
► Kwasy ustalanie składu mieszanin, sole
► Przebieg reakcji po zmieszaniu
substratów w stosunku
niestechiometrycznym
► Wydajność reakcji
► Mol i masa molowa
► Reakcje w roztworach

Prawo Avogadro
Reakcje w roztworach, reakcje jonowe
Równanie Clapeyrona
Amfoteryczność
Stopień utlenienia
Reakcje redox
Prawo stałości składu Prousta
Skład ilościowy związku chemicznego
Ustalanie wzoru chemicznego na
podstawie składu ilościowego
► Ustalanie wzoru chemicznego na
podstawie stosunku objętościowego
► Ustalanie wzoru chemicznego na
podstawie stosunku wagowego
► Prawo zachowania masy
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Zakres tematyczny
obsługa obrabiarki / sterowania
zarządzanie narzędziami
zarządzanie programami
tworzenia programu za pomocą
edytora
► korekta ścieżki programu
► przesunięcie punktu zerowego
► programowanie ShopTurn - Siemens
►
►
►
►

► obrót układu współrzędnych
► cykle tokarskie i frezerskie
► programowanie osi C – napędzane
narzędzi
► programowanie konturów tokarskich
► programowanie konturów frezerskich
► programowanie Manual Guide / Manual
Turn
► ćwiczenie praktyczne

4.05

Zaawansowane szkolenie stanowiskowe
(obsługa maszyn)
Profile uczestników

Czas trwania

2
DNI

Osoby przyuczające się do danego zawodu,
specjaliści zawodowi, osoby z branży, absolwenci
kierunków
specjalistycznych,
pracownicy
zakładowi obsługujący maszyny, sprzęt oraz
różnego rodzaju obiekty zautomatyzowane
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Opis szkolenia
Zakres omawianego szkolenia obejmuje treści zawarte w trzech przedmiotach programowych.
Ponadto finalizuje ono cykl szkoleniowy dla uzyskania uprawnień́ dla operatora 2 z 4 maszyn do
wyboru (Koparko - ładowarka kl. III, Ładowarka kl. III, Koparka kl. III, Walec kl. II) dostosowanych
do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń́
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem
obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora maszyn budowlanych.
Wiąże się z tym konieczność́ przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej
budowy oraz zasady pracy maszyn budowlanych oraz występujących w nich układów - w zakresie
niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich
urządzeń́ kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych

Zakres tematyczny
► Podstawowe przepisy prawne
dotyczące bhp i ppoż.
► Podstawowe zasady higieny pracy
► Ochrona przeciw pożarowa
► Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
► Ogólna charakterystyka wyrobów
maszynowych
► Podstawowe urządzenia stosowane w
zakładzie
► Obsługa i eksploatacja maszyn
► Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i
obsłudze
► Ogólne wiadomości o układach
napędowych w maszynach roboczych

► Elementy wyposażenia elektrycznego
stosowane w maszynach roboczych
► Podstawowe zasady prawidłowej
eksploatacji maszyn
► Materiały eksploatacyjne
► Dokumentacja techniczna i eksploatacyjne
► Zadania operatora w procesie
użytkowania maszyn roboczych
► Ogólna budowa i charakterystyka
► Budowa i zasada pracy układów jezdnych
► Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji
► Stosowne systemy sterownia pracą
► Obmiar i obliczanie robót ziemnych
► Techniki pracy maszyną roboczą

4.06

Kurs eksploatacji oraz budowy maszyn.
Wymagania prawne i techniczne
Profile uczestników

Czas trwania

1
DZIEŃ

Służby BHP, Kierownicy Utrzymania Ruchu,
Dyrektorzy Produkcji, Dyrektorzy Techniczni,
Szefowie, Menedżerowie.

8
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Opis szkolenia
Znajomość aktualnych wymagań prawnych i technicznych dotyczących budowy i eksploatacji
maszyn jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Prawidłowa
eksploatacja maszyn pozwala na zwiększenie mocy produkcyjnych, a także na zabezpieczenie się
przed ewentualnymi sankcjami. Przekłada się to na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa oraz
poprawę bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są aktualne wymagania prawne i
techniczne dotyczące budowy i eksploatacji maszyn. Otrzymają odpowiedzi i informacje
dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi
wymaganiami prawnymi i technicznymi dotyczącymi budowy i eksploatacji maszyn. Podczas
spotkania: - omówimy aktualne przepisy i obowiązki użytkowników, - wskażemy niezbędne
elementy dokumentacji maszyny, - omówimy, jak wygląda kontrola PIP i jak zabezpieczyć się
przed ewentualnymi sankcjami. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące
wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi
doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Zakres tematyczny
► Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w
UE i w Polsce – wymagania dla maszyn
nowych i użytkowych (wymagania
zasadnicze i minimalne)
► System oceny zgodności maszyn i
innych urządzeń technicznych –
podstawy prawne, zakres stosowania
► Państwowa Inspekcja Pracy jako organ
nadzoru rynku
► Rola norm technicznych w procesie
oceny zgodności maszyn i przy
dostosowywaniu maszyn do wymagań
minimalnych
► Obowiązki pracodawcy przy
wyposażaniu stanowisk pracy

► Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś czyli
instrukcja obsługi, deklaracja zgodności
WE
► Kontrole maszyn dokonywane przez
użytkownika
► Eliminacja ograniczenie zagrożeń
mechanicznych
► Podstawowe i dodatkowe techniczne
środki ochronne
► Modernizacja maszyn – wymagania
prawne i procedura modernizacji
► Ocena zgodności maszyny – przebieg
ryzyka wg PN EN ISO 12100, przykłady
zagrożeń, najniebezpieczniejsze sytuacje i
wydarzenia

s
InService

O nas
InServices to firma, która pozwoli Ci zrealizować marzenia o założeniu i rozwoju własnej
działalności gospodarczej, a także odkryciu wszystkich możliwości zawodowych
dostępnych na rynku.
W naszym zespole zatrudniamy najlepszych profesjonalistów, którzy systematycznie
podnoszą swoje kwalifikacje, aby rozwiewać wszystkie wątpliwości i służyć pomocą w
rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Usługi Biznesowe

Interim Managment

Programy Operacyjne

Szkolenia

Nasz zespół pomaga w tworzeniu
biznesplanu, wprowadzaniu produktu
na rynek zagraniczny oraz w budowie
i wdrażaniu strategii biznesowych

W ramach usług oferujemy
“Czasowe zarządzanie na
zlecenie”

Realizujemy projekty w ramach
ogólnopolskich Programów
Operacyjnych, Programów Regionalnych
oraz innych programów unijnych

Zajmujemy się organizacją
profesjonalnych szkoleń.
Posiadamy także wpis do Bazy
Usług Szkoleniowych

W InServices zajmujemy się nie tylko pozyskiwaniem dotacji unijnych, ale również organizacją profesjonalnych szkoleń, które są przygotowywane i prowadzone
przez wykwalifikowanych ekspertów. Są to osoby posiadające dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny, w której się specjalizują. Szkolenia odbywają się w
małych grupach, co umożliwia sprawne nabywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. W zakres naszych usług wchodzi także interim managment, dzięki któremu
nasz ekspert poprowadzi Twoją firmę lub projekt przez określony czas lub zakres osiągniętych wyników.
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Dlaczego warto z nami współpracować?

KADRA EKSPERTÓW
Nasz
zespół składa
się
z
wykwalifikowanej kadry ekspertów,
którzy sumiennie podchodzą do
każdego zadania. Każdy specjalizuje
się w innej dziedzinie, dlatego
łącząc nasze kompetencje jesteśmy
w stanie realizować różnorodne
projekty osiągając najwyższe wyniki

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE
Charakteryzuje nas indywidualne
podejście do każdego klienta.
Najważniejszym dla nas czynnikiem
przeprowadzonego szkolenia są
preferencje klienta. Staramy się
zadbać nawet o najmniejsze
szczegóły współpracy

PROFESJONALNI

SZKOLENIOWCY

DOŚWIADCZENIE

Współpracujemy z doświadczonymi
szkoleniowcami z wielu dziedzin,
którzy stale poszerzają swoją
wiedzę.
Staramy
się
także
nawiązywać nowe współprace z
ekspertami,
którzy
spełniają
oczekiwania naszych klientów

Jako InServices konsekwentnie
realizujemy swoją misję od kilku lat.
Przeprowadziliśmy wiele szkoleń
zarówno w sektorze finansów,
bankowości, ale także sektorach
technologicznych
z
zakresu
marketingu oraz informatyki, a
nawet automatyzacji.

ELASTYCZNOŚĆ

CZAS REALIZACJI

Posiadamy w swojej ofercie wielu
eskpertów szkoleniowych, lecz
jesteśmy w pełni elastyczni. Wybór
tematu szkolenia oraz osoby
prowadzącej może być w pełni
zależne od klienta. Jeśli nie ma
takich
preferencji,
organizacja
zostaje po naszej stronie

Cenimy czas naszych klientów,
dlatego cały proces organizacji
szkolenia od momentu nawiązania
kontektu z klientem po realizację
szkolenia staramy się ograniczyć do
minimum, czego potwierdzeniem są
rekomendacje od zadowolonych
klientów.
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Schemat współpracy

Kontakt

Współpraca
rozpoczyna
się
od
nawiązania kontaku między klientem, a
jednym z naszych specjalistów. Kontakt
może zostać nawiązany telefonicznie lub
poprzez
spotkanie.
W
pierwszej
kolejności klient określa czego dokładnie
potrzebuje, natomiast z naszej strony
przedstawiane są warunki współpracy.

Uzupełnienie
podstawowych
danych o firmie

Przygotowanie

dokumentów

Podpisanie
umowy

Po wstępnych ustaleniach warunków współpracy, jeden z
naszych specjalistów wysyła mail z zapytaniem o dane
potrzebne do wniosku. Informacje są niezbędne do
przygotowania dokumentacji. Następnie rozpoczyna się
najważniejszy
i
najbardziej
czasochłonny
etap
przygotowywania dokumentacji. Proces w całości odbywa
się po naszej stronie, na podstawie zgromadzonych danych.
Końcowym etapem realizacji jest podpisanie umowy.

Zwrot
zainwestowanych
środków

Jeśli klient podpisał umowę, a szkolenie
odbyło się w określonych w niej
warunkach - klient posiada gwarantwany
zwrot kosztów szkolenia do wartości
określonej w umowie. Srodki zostają
przez instytucje przelane na konto
klienta w terminie od dwóch do czterech
tygodni.
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Posiadamy profesjonalną kadrę trenerską, na którą składają się profesjonaliści z różnych dziedzin. Dzięki takiej różnorodności
jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne usługi szkoleniowe z wielu segmentów biznesu oraz technologii, a także dostarczyć
naszym uczestnikom odpowiednią dawkę wiedzy specjalistycznej. W przypadku indywidualnego wyboru osoby szkolącej przez
klienta – prowadzimy odpowiednie badania kompetencji osoby szkolącej oraz w ramach potrzeby zapewniamy dodatkowe
kompetentne osoby, które uzupełniają luki wiedzy przekazywanej podczas szkolenia.
► Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
► International Coaching Community (ICC)
► Extended DISC Professional System 2010
► The Institute for Mindfulness-Based Approaches, Niemcy – Trening Nauczycielski MBSR i MBCT
► IPMA (International Project Management Association)

Przykładowe doświadczenie jednego z naszych trenerów

02.2011 – 11.2013
Prezes Zarządu
Metal-Plast Recyklace
s.r.o. w Czechach
10.2010 – 02.2011
Dyrektor Handlowy
PHUP Metal-Plast
05.2010 – 06.2011
Dyrektor Operacyjny
Współwłaściciel
Fidel Gastro
06.2009 – 11.2010
Specjalista ds.
Funduszy Europejskich
EuroSpektrum
04.2007 – 12.2009
Właściciel
Kolorowy Świat
Grzegorz Szafrański

Grzegorz Szafrański
menedżer z doświadczeniem w
obszarze ogólnego zarządzania
organizacjami i projektami na
rynku krajowym, ale także
międzynarodowym. Diagnozuje,
buduje i wdraża strategie
rozwoju oraz doskonalenia
organizacji.
Specjalista
od
eksportu i wprowadzania na
rynek nowych, innowacyjnych
produktów i usług

11.2016 - nadal
Wice Prezes
Dolnośląska Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości
11.2010 - nadal
Dyrektor Zarządzający,
Współwłaściciel
InServices Agnieszka
Szafrańska
09.2015 - 2018
Dyrektor ds. Rozwoju
Wydawnictwo Piętka
03.2014 – 06.2014
Dyrektor Usług IT
Neonet S.A.
07.2013 – 11.2013
Prezes Zarządu
PHUP Metal-Plast
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Nasi trenerzy prowadzili szkolenia w następujących firmach:

Usługowe

Medycyna
► Indywidualna Praktyka Lekarska
Dominika Smyczek
► Szpital Specjalistyczny im. A.
Falkiewicza we Wrocławiu
► NZOZ Przychodnia Lekarska
HIPOKRATES
► Red Med Poland Sp. z o.o.
► Novia Sp. z o.o
► EMKA Polska Sp. z o.o

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Gastro - Hotel
Hotel Zimnik Luksus Natury
Hotel Rezydencja w Karpaczu
Hotel Relaks Wellnes & Spa
Broadway Beauty
Eurex Sp. z o.o.
Coffe House
eSKY.pl
Biuro Podróży Conti
Delagio - cinema, restaurant
and cafe
fabrykasily.pl

Motoryzacja
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Toyota Motor Industries Poland
Mercedes-Benz
MAN - Pojazdy Ciężarowe
MAN Trucks sp. z o.o.
General Motors Manufacturing
Poland
Nexteer Automotive Poland Sp z
ograniczoną odpowiedzialnością
INTER CARS S.A.
Auto Szymik Serwis i
Wypożyczalnia Samochodów
Westfalia-Automotive Polska
Luni-Cars

Przemysł
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Whirpool
PGE GiEK S.A.
Capgemini Polska Sp. z o.o.
KPMG Sp. z o.o.
NEW MEN ZPChr
Urząd Regulacji Energetyki
RECTOR Polska Sp. z o.o.
FUCHS OIL CORPORATION
Gloobal Industrial
Lafarge Kruszywa i Beton
SGL Carbon Polska
Weiss Poland sp. z o.o
PK Components Spółka
Zakłady Przemysłu
Cukierniczego Otmuchów
MILES Sp. z o.o.
QUINTUS
AMC Projekt
Ardagh Glass S.A.

Banki, finanse,
ubezpieczenia

Marketing / IT
► Soloplan Polska Sp. z o.o
► Turbo-Tec Sp. z o.o.
► Projektowanie i Optymalizacja
Nowoczesnych Alternatywnych
Rozwiązań Technicznych PIONART
► Biuro Projektowania Systemów
Cyfrowych SA - BPSC
► AD Awards Media Agency
► Debacom | Internet Najlepiej
► Agencja Mediowa AdCookie
► Orange Logistics Sp. z o.o
► Dream Events
► Poltent Sp. z o.o.
► MSP Group Agencja Reklamowa
► Park Naukowo – Technologiczny

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
WS Finance
Meritum Bank
Centrum Kredytów i
Odszkodowań
Bank Zachodni WBK
Helikon sp. z o.o. Pośrednictwo
finansowe
Bankier Operator Finansowy
Kancelaria Ubezpieczeniowa Kliś
Firmowa Pożyczka PL
KBM Credit
MetLife Amplico
Provida sp. z o.o.

Edukacja
► Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej
► Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach
► Wyższa Szkoła Humanitas w
Sosnowcu
► Ogólnopolska Szkoła Językowa British School
► Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
► Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie
► Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Lubomi
► Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach
► Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 11,
Kraków
► Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
► "Magic School" Lubin

Detaliści
►
►
►
►
►
►
►

AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.
Wólczanka
Vistula Group
Sieć sklepów NIPPI
Krawat i Muszka
TWOMARK-SPORT
BRICOMARCHE MOVA
SP.Z.O.O
► IKEA
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Dane rejestrowe

Informacje kontaktowe

Dział dotacji unijnych

Dział szkoleń i marketingu

InServices Agnieszka Szafrańska


ul. Jabłeczna 14/12, 


+48 693-906-651


+48 508-370-884


ul. Piławska 8/1


50-539 Wrocław


+48 511-383-331

+48 785-575-050

50-538 Wrocław


biuro@inservices.pl


NIP 899-267-35-73

+48 693-906-651

www.facebook.com/eurowsparcie

www.inservices.pl

