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

Prowadzimy średnio i krótkookresowe projekty zarządzania zmianą w
segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasza specjalizacja to: doradztwo biznesowe (zespół, modele biznesowe) i doradztwo w medycynie
(prowadzenie prywatnej praktyki dentysycznej).
Dzięki wypracowanym autorskim metodom łączącym doświadczenie w biznesie i pracy
projektowej, pomagamy w prosty i przystępny sposób, sprawnie przeprowadzać
proces zmiany w firmach.
Mamy przekonanie, że:
nawet dzięki mikro zmianom można uwolnić ogromny potencjał w biznesie, samorozwoju,
dostosowaniu firmy do zmieniającej się rzeczywistości.
warto podejmować decyzje – może nie zawsze idealne, ale podejmować. Bo zrealizowany
projekt jest ciekawszy od pomysłu, który pozostał w sferze marzeń!
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

Nasze szkolenia i programy adresujemy dla:
Twojej firmy - w ramach kompelskowej usługi doradztwa biznesowego
Dla Ciebie – w ramach budowania kompetencji wszechstronnego lidera
Dla zespołów, z którymi pracujesz – w ramach szkoleń stanowiskowych

Dajemy Ci jasne informacje, wykorzystaj je w praktyce! Osiągamy dobre
efekty szkoleń i wdrożeń!
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

Aktualne projekty:
Szkolenia rozwojowe w zakresie:
Model pracy lidera
Zarządzanie zesołem
Modele biznesowe
To doskonałe rozwiazanie, gdy budujesz lub rozwijasz ﬁrmę, zmieniasz wizję lub kierunek działania
biznesu lub po prostu zależy Ci na jej rozwoju, budujesz zespół, rozwijasz go, zatrudniasz
pracowników. Potrzebujesz wsparcia w budowaniu umiejętności angażującego lidera. 
Akademia Zwinnej Liderki: www.zwinnaliderka.pl
Doradztwo biznesowe: www.agilebiz.pl/doradztwo-biznesowe

Doradztwo w medycynie: www.agilebiz.pl/doradztwo-w-medycynie
Więcej o AgileBiznes: www.agilebiz.pl

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
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

