SZKOLENIA
WEWNĘTRZNE
DLA TWOJEJ FIRMY
POSTAW NA WIEDZĘ
SZYTĄ NA MIARĘ!

ZAUFAJ MARCE
„RZECZPOSPOLITEJ”
I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
JUŻ DZIŚ!
Stworzymy dla Twojej firmy spersonalizowane szkolenie wewnętrzne:
kompleksowe, interaktywne i poparte wiedzą

najlepszych praktyków na polskim rynku.
Poznaj nasze atuty:
∑∑ dostęp do najlepszych trenerów, praktyków oraz coachów
∑∑ szerokie spektrum tematyczne – szkolenia branżowe,
specjalistyczne, miękkie, B2B
∑∑ dogłębna analiza potrzeb szkoleniowych Twoich pracowników,
która umożliwi rozwój ich kompetencji w wybranym obszarze
∑∑ kompleksowa realizacja szkolenia – stworzenie programu,
obsługa organizacyjna i logistyczna

SKORZYSTAJ Z NASZEGO
WIELOLETNIEGO
DOŚWIADCZENIA

GWARANTUJEMY SZKOLENIA
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

zarówno w tematyce miękkiej jak i specjalistycznej.
Przykładowe tematy szkoleń przygotowanych we współpracy z wybitnymi dziennikarzami:
∑∑ Rozwój marki osobistej – szkolenie dla kadry zarządzającej
∑∑ Skuteczna komunikacja oraz poprawne konstruowanie tekstów pisanych
∑∑ Jak pisać by być czytanym?
∑∑ Kreacja treści i komunikatów medialnych w sytuacji kryzysowej
∑∑ Wystąpienia publiczne / sztuka prezentacji / udział w dyskusji publicznej
∑∑ Wystąpienia medialne – media od kuchni
Współpracujemy też z najlepszymi coachami na rynku, którzy poprowadzą dla Państwa szkolenia:
∑∑ Motywacja i rozwój osobisty – jak zarządzać rozwojem swoich kompetencji
∑∑ Zarządzanie projektowe w HR
Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić szkolenia specjalistyczne w obszarze:
∑∑ Prawa
∑∑ Finansów
∑∑ Energetyki
∑∑ Zarządzania projektami – project management w zastosowaniu branżowym
∑∑ Marketingu i PR
∑∑ Farmacji
∑∑ Rynków kapitałowych
∑∑ Analizy technicznej
∑∑ HR – zarządzania rozwojem pracowników
∑∑ Rynku nieruchomości – nieruchomości komercyjne
∑∑ Logistyki – wdrożenia systemów S&OP, optymalizacja łańcuchów dostaw
∑∑ Sprzedaży oraz kontaktów z klientami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz własny pomysł na temat szkolenia,
a my zorganizujemy je dla Twojej firmy!

JEŚLI JESTEŚ
ZAINTERESOWANY
NASZĄ OFERTĄ,
SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI JUŻ DZIŚ!
NIE CZEKAJ,
ZAGWARANTUJ
SWOJEJ FIRMIE
ROZWÓJ
NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE!
KONTAKT
Natalia Kołodziej
Kierownik Działu Szkoleń
tel. (+48) 22 46 30 188
tel. kom. (+48) 796 695 235
natalia.kolodziej@rp.pl

