Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

MTConsulting Mariusz Tomaszewski

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7641741001

REGON

572037709

+48 883 329 608

Dane adresowe
Kazimierza Wielkiego 53/13
64-920 Piła
województwo: wielkopolskie, powiat: pilski

Dane kontaktowe
Email

biuro@mtc.pl

Telefon

Strona internetowa

https://mtc.pl

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm
Firma doradczo-szkoleniowa MTConsulting to zespół ekspertów, trenerów, coachów i konsultantów biznesowych, wspierających ﬁrmy z sektora MŚP w
podnoszeniu kompetencji pracowników i realizacji celów biznesowych. Jesteśmy na rynku od ponad 10 lat.
Nasi trenerzy i doradcy oprócz wykształcenia i doświadczenia trenerskiego, posiadają również bogate doświadczenie zawodowe i biznesowe w prowadzonych
przez siebie szkoleniach. Dzięki temu nasze szkolenia są praktyczne, nie teoretyczne.

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania!
Potrzebujesz dofinansowania na usługi rozwojowe? Z nami masz aż 3 możliwości!

1. Dofinansowania w ramach KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2. Dofinansowania w ramach Akademii Mendżera MŚP
3. Dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych zKrajowego Funduszu Szkoleniowego

Zgłoś się do nas, a sprawdzimy wszystkie możliwości i maksymalne kwoty
dofinansowania dla Ciebie i Twojej firmy!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zadzwoń na (+48) 883 329 608lub napisz do nas email na: biuro@mtc.pl

Z nami dofinansowania są proste!

Co robimy i jak działamy?
Podnosimy efektywność pracy jednostek, zespołów i organizacji, poprzez:
diagnozowanie ograniczeń i problemów związanych z efektywnością pracy;
usprawnianie procesów zarządzania, sprzedaży, komunikacji oraz obiegu i realizacji zadań;
podnoszenie kompetencji pracowników w celu lepszego wykorzystania ich potencjału;
wspieranie w skutecznym wprowadzaniu i utrzymaniu zmian.

Wśród naszych usług znajdują się m.in.:

Organizujemy również szkolenia wyjazdowe!

Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb!
W naszej ofercie znajdują się zarówno szkolenia otwarte, jak i szkolenia zamknięte dla ﬁrm, które przygotowujemy specjalnie na potrzeby danej organizacji.
Tworzymy indywidualne programy szkoleń, oparte o sprecyzowaną tematykę, która jest dostosowana do potrzeb danej firmy oraz uczestników szkoleń.
Poniżej wybrane obszary szkoleń, w ramach których oferujemy kilkadziesiąt tematów szkoleń!

Zadzwoń na (+48) 883 329 608 lub napisz do nas email na: biuro@mtc.pl a my przygotujemy indywidualną ofertę dla Ciebie i Twojej firmy.

Z nami osiągniesz swoje cele!
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Referencje_NapiFeryn.PDF pismo_referencje_A4.pdf referencje_wartoszkolić.pdf

Inne informacje
Certyfikat: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

