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Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Centrum CONCRET

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

8761283234

REGON

870628325

Dane adresowe
Mieszka I 7D
86-300 Grudziądz
województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: Grudziądz

Dane kontaktowe
Email

biuro@concret.pl

Telefon

Strona internetowa

www.3kolorymozgu.pl

Fax

664 338 070

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Centrum Edukacyjno Concultingowe CONCRET istnieje od 1998 roku i jest jedną z wiodących na
polskim rynku ﬁrm, która oferuje programy, treningi i konsultacje z zakresu: profesjonalnej i
skutecznej komunikacji, technologii osiagania sukcesów w biznesie, sztuki sprzedaży i negocjacji.

Uczestniczącw szkoleniach Centrum CONCRET z pewnością nabędą Państwo umiejętności
prowadzenia zespołów ludzkich, wystąpień publicznych, gospodarowania zasobami ludzkimi, czy
umiejętności rozwiązywania konﬂiktów. Sztuka charyzmatycznego przywództwa, sztuka wyznaczania
i realizowania celów w życiu, strategiipodejmowania decycji oraz strategii motywacji nie będą miały dla
Państwa tajemnic. Te umiejętności spowodowały udokumentowany wzrost sprzedaży w Firmach,
polepszenie relacji wśród pracowników i kadry zarządzającej oraz wpłyneły na postrzeganie naszych
Klientów w biznesie. Elastyczność, szacunek w biznesie i innowacyjne rozwiązania oraz nieustanny
rozwój, to podstawa działalności Centrum Edukacyjno Consultingowego CONCRET.
Od lat centrum naszych zainteresowań stanowią badania nad funkcjonowaniem mózgu i szeroko
pojęta neuronauka. Efektem wieloletnich poszukiwań jest metoda STRUCTOGRAM®, którą w 2011
roku wprowadziliśmy do Polski. System treningowy STRUCTOGRAM® jest jednym z największych
odkryć współczesnej nauki. Jest jedynym narzędziem, które bada naturę człowieka, a nie jego
zachowania czy przyzwyczajenia. Kierując się tą wiedzą opracowujemy systemy szkoleniowe, które
wpływają na wzrost sprzedaży, zwiększenie efektywności w procesie zarządzania, polepszenie
relacji wśród pracowników i postrzeganie Was w biznesie.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
ref_colin_rose.pdf ref_la_rive.pdf ref_lemigo.pdf ref_oponeo.pdf ref_sad_okregowy_warszawa.pdf

Inne informacje
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
STRUCTOGRAM® Master Trainer Cerficate
Statuetka Prestiżowy Produkt Roku 2016 przyznawany dla metody STRUCTOGRAM®
Certyﬁkat Nr 1476/2019 potwierdzający, że system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 9001 :
2015 w zakresie świadczenia usług rozwojowych zapewniających rozwój osobisty i zawodowy

