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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
Jesteśmy ﬁrmą szkoleniowo-doradczą obecną na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się
w projektach rozwojowych z obszarów kluczowych dla biznesu:
Strategie
Przywództwo i Zarządzanie
Sprzedaż i Obsługa Klienta

Efektywność
Narzędzia HR
Rozwijanie Talentów
Powody, dla których warto z nami pracować:
Potrafimy inspirować i wnosić nową energia do rozwoju kadr w organizacji.
Używamy sprawdzonych metod, które powodują maksymalne zaangażowanie Uczestników i
trwalsze efekty szkolenia.
Wierzymy, że ludzie mogą zmieniać się na lepsze.
Dobro organizacji, dla której pracujemy jest naszym głównym celem.
Stale doskonalimy siebie i organizacje, w których pracujemy.
Jesteśmy elastyczni i chętnie przyjmujemy informacje zwrotne.
Posiadamy know-how, aby skutecznie rozwijać określone kompetencje Państwa pracowników.
Strategie, metody, techniki w dowolnej konﬁguracji lub zdeﬁniowane już przez nas w programy
rozwoju są sprawdzone, skuteczne i oparte o aktualne trendy. Stale je ulepszamy wprowadzając
nowe koncepcje, które uwzględniają aktualną wiedzę nt. rozwoju kluczowych dla biznesu
kompetencji.
Gwarantujemy wysoki poziom na każdym etapie projektu:
Zbadanie potrzeb, zdefiniowanie celów i rezultatów projektu szkoleniowego na poziomie
organizacji, grupy pracowników i pojedynczego pracownika.
Opracowanie struktury, programów i narzędzi.
Realizacja projektu.
Ocena jego efektywności i ewaluacja.
Uczymy przez doświadczenie, pobudzamy do reﬂeksji, dyskusji, wniosków i współtworzenia teorii.
Podczas szkoleń stymulujemy rozwój uczestników metodą action learning. Podczas zajęć dbamy o
zaangażowanie uczestników w proces. Wykorzystujemy gry szkoleniowe, symulacje biznesowe,
ćwiczenia, które doskonale pobudzają wyobraźnię, unaoczniają zjawiska i sprzyjają autorefleksji.
Szkolenia otwarte i zamknięte
Szkolenia prowadzone są zarówno w systemie otwartym, jak i zamkniętym w siedzibie Klienta.
Nasi klienci to m.in:
PZU S.A., Bumar, DKV, Grupa Azoty, Famur, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska, Raben
Polska, Savpol,Gekoplast, Geldbach Polska, Grupa Mieszko, HL Display, Madej Wróbel, Nitroerg,
WASKO, Bitron Poland, Aperam Stainless Services & Solutions Poland, Bergerat Monnoyeur, Fortum
Power and Heat Polska, DB Schenker, Hager Polo, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, Magneti Marelli
Poland, NZOZ Medicall, Zarys International Group oraz ZUS, Urząd Marszałkowski Woj.
Świętokrzyskiego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Gliwice, Wojewódzki Urząd Pracy w
Opolu, ZUS.
Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 11 000 osób. Tylko od 2014 r. przeprowadziliśmy ponad
450 szkoleń, co przełożyło się na ponad 750 dni szkoleniowych.
Posiadamy m.in. bogate doświadczenie współpracując z administracją publiczną w zakresie
projektów rozwojowych dla kadry menadżerskiej, specjalistów obsługi klienta, inspektorów, lekarzy
orzeczników oraz pozostałych pracowników w liczbach:
7300 godzin szkoleniowych
6900 przeszkolonych osób
99,9% satysfakcji uczestników
Od 2007 r. stale uczestniczymy w projektach unijnych, współﬁnansowanych przez EFS

jako Lider, Beneficjent, Partner lub podwykonawca usług.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
Od 2009 r. posiadamy status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego wpisanej do
rejestru Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Gliwice – Zaświadczenie nr 2/2009, której celem jest
kształcenie osób w formach pozaszkolnych.
Od 2010 r. jesteśmy również wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych woj. śląskiego
prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod nr 2.24/00158/2010.
Od 2011 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Od 2017 r. posiadamy certyﬁkat poświadczający wysoką jakość usług Standard Usługi
Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 pozwalający ubiegać się o doﬁnansowanie projektów
rozwojowych z EFS.

