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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

PORTFOLIO

Biznes ma różne oblicza!
Jesteśmy butikową firmą doradczą działającą w Gdańsku.
Do doradztwa podchodzimy strategicznie. Wierzymy, że tylko
wtedy, gdy zaangażujemy się w projekt, wejdziemy w strukturę ﬁrmy –
możemy wspierać klientów w rozwoju ich biznesu.
Angażujemy
się
w
pełni
i
do
tego
samego
nakłaniamy
kl i e nt ó w. Przygotowujemy nie tylko rozwiązania, ale też
pomagamy je wdrożyć. Nie boimy się odpowiadać na trudne pytania –
lubimy dzielić się naszą wiedzą.
Towarzyszymy w transformacjach i porządkujemy działania,
eliminując niespójność i nieefektywność. Dbamy o to, by nasi
klienci inwestowali swój czas i budżet w rozwój tylko tam, gdzie ma to
sens.
Posługujemy się autorską metodologią, którą przetestowaliśmy zarówno
w dużych, jak i w mikro firmach.
Wspieramy projektowanie procesów, modeli biznesowych, budowanie i angażowanie zespołów,
rozwój kompetencji lidera. Prowadzimy średnio i krótkookresowe projekty zarządzania zmianą w
segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.
Jesteś gotowy na zmiany?

Zatem usprawnij swój biznes korzystając z naszej
wiedzy!
Nasze szkolenia, programy i usługi doradcze 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
Działamy w 4 obszarach: strategia, procesy, zespół, lider
Zobacz więc, jaką wartość zyskujesz współpracując z nami:
nowe pomysły na dotychczasowy biznes
usprawnienie działania Twojej firmy
zbudowanie/zmiana strategii firmy, która wpłynie na zwiększenie Twoich zysków
nową strategię sprzedaży, dzięki której klienci będą wybierali Twoje produkty i usługi oraz
polecali je innym
umiejętność budowania i komunikowania oferty, by była jasna i czytelna dla Twoich klientów,
umiejętność oceny ryzyka wdrażanych zmian oraz wiedzę, jak elastycznie reagować na zmiany
rynkowe
A jeśli prowadzisz zespół, pokażemy Ci:
jak zarządzać pracownikami, jak budować zaangażowanie
jak dobrze zaplanować i poprowadzić efektywne spotkanie z zespołem

jak mądrze nadać cele, podzielić zadania oraz znaleźć wsparcie dla wdrażanych inicjatyw
jak reagować na sytuacje kryzysowe w procesach zespołowych
jak planować zadania, by być skutecznym
co zrobić, aby Twoi obecni pracownicy nie chcieli zmieniać pracy i chcieli rozwijać się razem z
Twoja firmą
Zainteresowała Cię moja oferta? Doskonale!

Wszystko o nas znajdziesz na stronie AgileBiznes

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

