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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
Agencja NXT to miejsce, w którym przekuwamy potrzeby klientów w realne wyniki. Naszą misją jest
dzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz wiedzą ze świata marketingu, wizerunku oraz
efektywnej sprzedaży.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
WPROWADZIMY USŁUGĘ
STWORZONĄ SPECJALNIE DLA
CIEBIE!
Od lat świadczymy usługi szkoleniowe, dzięki czemu mamy ogromne doświadczenie w realizacji
procesu kształcenia. Nasze szkolenia adresujemy do osób zajmujących się zawodowo handlem,
kontaktem z klientami i ich obsługą, marketerów, pracowników agencji marketingowych, jak również
do osób zajmujących się budową i ochroną wizerunku. Wspieramy zespoły handlowe i sprzedażowe
w osiąganiu wyznaczanych celów.
Do organizacji każdego szkolenia podchodzimy profesjonalnie, zgodnie z przyjętymi standardami –
zobacz, jak przeprowadzamy proces szkoleniowy.
Gwarantujemy jasne i przejrzyste zasady etyczne.
Kadrę szkoleniowców stanowią certyﬁkowani trenerzy, posiadający wysoki poziom kwaliﬁkacji
zawodowych oraz ogromne doświadczenie poparte wiedzą z zakresu szkoleniowego.
Dodatkowo konsultujemy oraz doradzamy najlepsze i jednocześnie optymalne rozwiązania przy
pracach projektowych nad strategiami z zakresu komunikacji z klientem, zarządzaniem wizerunkiem
czy polityką promocyjno-informacyjną.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Agencja NXT posiada certyﬁkat SUS 2.0 - Standardy Usług Szkoleniowo-Rozwojowych co potwierdza
wysokie standardy usług szkoleniowych. Nasz Instytut Zmian wywodzi się z ﬁrmy Agencja
Reklamowa NXT Tomasz Madejski. Rozwijamy siebie i innych od 2002 roku. Przez 17 lat
przeprowadziliśmy setki szkoleń, zyskaliśmy setki przyjaznych referencji i uśmiechów zadowolonych
Klientów. Wszystko po to, by dać Ci poczucie pewności, że to najlepsza inwestycja w siebie, na jaką
możesz sobie pozwolić.
Poznaj opinie niektórych uczestników biorących udział w naszych szkoleniach.

