Agile spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Agile Sp. z o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

9571083952

REGON

363754143

+48604680605

Dane adresowe
al. Grunwaldzka 99/101
80-244 Gdańsk
województwo: pomorskie, powiat: Gdańsk

Dane kontaktowe
Email

biuro@agilebiz.pl

Telefon

Strona internetowa

www.agileschool.pl

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Jesteśmy grupą pasjonatów, których łączy wspólny cel: rozwijanie i wspieranie ludzi, którzy poszukują
nowych rozwiązań, chcą się rozwijać wdrażać zmiany w swoim zawodowym i osobistym życiu. Łączy
nas doświadczenie, wiedza, pasja i chęć ciągłego rozwoju.
Projekt AgileSchool powstał z myślą o tym, aby nauczyć Cię, w jaki sposób można pracować, rozwijać
się i mieć radość z wdrażania nabytych umiejętności w praktyce.

Pomagamy również mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w rozwoju – kompleksowo wspierając
właścicieli, menadżerów i pracowników w pokonywaniu kolejnych etapów prowadzących do sukcesu
firmy.
Współpracując z nami zawsze otrzymujesz:
profesjonalne podejście do doradztwa, szkoleń i coachingu
nasze pełne zaangażowanie w realizację każdego projektu
entuzjastyczne podejście do każdego zadania
dostęp do najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach i korzystanie z ich autorskich
programów opartych na długoletnim doświadczeniu
Nasza praktyczna wiedza pozwoliła wdrożyć w wielu przedsiębiorstwach skuteczne modele:
biznesowe, pozwalające na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
sprzedażowe i marketingowe, które spowodowały wzrost efektywności sprzedaży i
zwiększenie rozpoznawalności marki
obsługi Klienta podwyższające satysfakcję odbiorców produktów i usług
Działamy kompleksowo w zakresie budowania kompetencji. W naszych działaniach postępujemy
zgodnie z praktykami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Kodeksu Etycznego ICF.
Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem
ewidencyjnym 2.22/00195/2017
Posiadamy Certyﬁkat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
(SUS 2.0) przyznany przez DEKRA CERTYFICATION Sp. z o.o. o numerze: DEKRA/SUS/000246
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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