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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Potencjał
Signa Sp. z o.o. powstała w 2003 r., jako spółka specjalizująca się w szkoleniach i doradztwie
biznesowym. Od początku nastawiona na świadczenie wysokiej jakości usług rozwojowych dla
biznesu, przez ekspertów łączących wiedzę oraz praktykę biznesową. Siedziba ﬁrmy znajduje się w
centrum Łodzi, w dobrze skomunikowanej lokalizacji. Posiadamy w pełni wyposażone biuro oraz sale

szkoleniowe. Współpracujemy również na stałe z obiektami hotelowymi oraz centrami biurowymi w
zakresie oferty sal szkoleniowych.
Zatrudniamy ponad 40 wysokiej klasy ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym
w biznesie, instytucjach administracji publicznej oraz placówkach naukowych. Nasza stała kadra to
osoby z tytułami: MBA, doktorat oraz certyﬁkowani trenerzy i coachowie, specjaliści w zakresie
zarządzania, marketingu, informatyki, prawa, ﬁnansów i innych. Są to wysokiej klasy ekspercipraktycy, którzy łączą bogatą wiedzę merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie biznesowe
zdobyte na stanowiskach kierowniczych.
Szkolenia, coaching i doradztwo
Signa Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych na zlecenie ﬁrm
i instytucji, jak również doﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia odbywają się
zarówno w formule szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Pracujemy z „problemem klienta" łącząc
różne formy: szkolenie, doradztwo, coaching, indywidualną diagnozę oraz inne formy.
Tworzymy wraz z klientami plany rozwoju ﬁrm, księgi standardów, świadczymy też usługi "tajemniczy
klient". Świadczymy usługi na poziomie strategicznym, menedżerskim i pracowniczym. Proponujemy
szeroką gamę usług, która pomaga rozwiązać problemy biznesowe naszych klientów. Pracujemy na
autorskich programach i rozwiązaniach, stosujemy również licencjonowane narzędzia typu FACET5.
Tematyka szkoleń i doradztwa
Tematyka, w której się specjalizujemy to między innymi:
miękkie kompetencje kierownicze: przywództwo, konflikty, zmiana, coaching menadżerski,
budowanie efektywnych zespołów, współpraca cross-cultural,
rozwój kompetencji handlowych: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, komunikacja
międzynarodowa,
umiejętności osobiste: profile kompetencyjne, komunikacja, autoprezentacja, etykieta w
biznesie, zarządzanie czasem
i stresem, wystąpienia publiczne, budowanie wizerunku,
efektywne zarządzanie firmą: projekty, procesy, mierzenie efektywności, planowanie i cele,
rozwój biznesu: plany rozwoju firmy, biznes plany, strategie sprzedażowe i marketingowe
informatyka w zarządzaniu firmą: wykorzystanie i tworzenie aplikacji, wydarzenia na platformach
np. Android,
wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie: obsługa programów informatycznych
(MS OFFICE, programy graficzne, techniczne oraz do programowania i projektowania)
wykorzystanie programów i platform typu MS 365, GOOGLE do zarzadzania komunikacją i
innych
i projektami, social media, video marketing, e-learning i inne,
marketing i promocja, media społecznościowe jako narzędzie promocji i komunikacji, CSR
(społeczna odpowiedzialność biznesu)
pozyskiwanie funduszy: środki unijne, zamówienia publiczne,
aspekty prawne i podatkowe funkcjonowania biznesu: bezpieczeństwo danych osobowych
(RODO), tworzenie wzorów
i systemu obiegu dokumentów, procedury bezpieczeństwa,
wiedza za zakresu rachunkowości i księgowości: aspekty podatkowe, kadrowe i osobowe.
Doświadczenie
Łączymy doświadczenie biznesowe, międzynarodowe oraz związane z funduszami ze środków Unii
Europejskiej. Dzięki temu oferujemy naszym klientom zróżnicowane oraz dopasowane do ich
potrzeb programy. W naszym portfolio znajduje się ponad 18 dużych projektów oraz wielu klientów,
godzin szkoleń, coachingu i doradztwa.

Poniżej znajdują się referencje z wybranych przedsięwzięć zrealizowanych z sukcesem przez Signa
Sp. z o.o.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Referencje_SENSILAB_2016.pdf SIGNA_referencje_Ubisoft-2017.jpg
Referencje_WYG_dla_SIGNA_2017.pdf

Inne informacje
Posiadamy:
certyfikat potwierdzający spełnianie standardów Usługi Szkoleniowo – Rozwojowej Polskiej Izby
Firm Szkoleniowych (SUS 2.0), wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.,
wpis do ewidencji placówek niepublicznych Urzędu Miasta Łodzi,
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
wdrożone ISO 26000 w zakresie CSR.

