Winners Anna Kaczmarek
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Winners Anna Kaczmarek

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

9671119135

REGON

340730519

Dane adresowe
Długa 76
86-011 Tryszczyn
województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: bydgoski

Dane kontaktowe
Email

bur@winnersszkolenia.pl

Telefon

+48 52 330 69 60

Strona internetowa

www.winnersszkolenia.pl

Fax

+48 52 330 69 60

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Jesteśmy ﬁrmą doradczo-szkoleniową działającą na rynku szkoleniowym od 2011 r. Głównym
obszarem naszej działalności są szkolenia, doradztwo i coachingi dla ﬁrm i instytucji, które
organizujemy zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej. Szkolenia otwarte realizujemy z
powodzeniem od 2011 r w 16 miastach wojewódzkich. Są one kierowane do pracowników działów
sprzedaży i obsługi klienta, zarządów, menedżerów oraz właścicieli ﬁrm. Dużym powodzeniem
cieszą się również szkolenia sekretarko-asystenckie.

Szkolenia przygotowywane są w formie warsztatowej, gdzie pod czujnym okiem naszych
szkoleniowców wiedzę przekładamy na praktykę.
Głównym założeniem działalności naszej ﬁrmy jest tworzenie i dostarczanie klientom usług
doradczych i szkoleniowych o wysokiej jakości i bardzo korzystnej relacji ceny do jakości usługi.
Poniżej prezentujemy główne tematy, jakie realizujemy wspólnie z naszymi klientami w
formie dedykowanej:
Szkolenia z zakresu obsługi klienta, negocjacji, sprzedaży usług, windykacji, reklamacji,
telemarketingu.
Szkolenia z zakresu zarządzania - treningi umiejętności menedżerskich, profesjonalnego
zarządzania, delegowania, motywowania, rekrutacji i selekcji pracowników.
Szkolenia interpersonalne - treningi asertywności, antystresowe, autoprezentacji.
Nasze działania są zorientowane na klienta. Wspieramy naszych klientów w osiąganiu zamierzonych
rezultatów przy wdrażaniu zmian w ﬁrmie. Prowadzimy konsultacje, programy doradcze, pomagamy
wdrażać w życie nowe standardy, które przyczyniają się do rozwoju organizacji zapewniając przy tym
najwyższą jakość wykonanych usług.
Zespół Winners - Szkolenia tworzy kadra trenerów-szkoleniowców posiadających specjalistyczną
wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Praktyczna wiedza, zdobyta w wielu branżach
przez naszych trenerów w dotychczasowym doświadczeniu, pozwala odnieść się do problemów
naszych klientów w indywidualny sposób. Każde szkolenie, każdy projekt szkoleniowo-doradczy
przygotowujemy w oparciu o zbadane potrzeby uczestników szkoleń / firm.
Pragniemy poinformować, że po przeprowadzonym audycie jakości szkoleń, z dniem
17.03.2017 r. otrzymaliśmy prawo do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS Quality.
Od maja 2019 roku rozszerzyliśmy ofertę o szkolenia kosmetyczne i zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej.
Otrzymany Znak Jakości jest potwierdzeniem świadczenia usług szkoleniowych według najwyższych
standardów, obejmujących doświadczenie naszych szkoleniowców i wdrażanych dobrych praktyk.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Hydrosprzęt.pdf Meteoryt.pdf TOI_TOI.pdf Polwell.pdf Team_Plast.pdf

Inne informacje
Z dniem 17.03.2017 r. otrzymaliśmy prawo do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS
Quality. Otrzymany Znak Jakości jest potwierdzeniem świadczenia usług szkoleniowych według
najwyższych standardów, obejmujących doświadczenie naszych szkoleniowców i wdrażanych
dobrych praktyk.

Jako firma szkoleniowo-doradcza jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

