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odpowiedzialnością
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Auto Master Sp. z o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7543071870

REGON

161525210

Dane adresowe
Powstańców Śląskich 16/2
45-087 Opole
województwo: opolskie, powiat: Opole

Dane kontaktowe
Email

biuro@grupaautomaster.pl

Telefon

Strona internetowa

grupaautomaster.pl

Fax

502 540 080

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Auto Master Sp. z o.o. od 2013 roku jest liderem w kompleksowym podejściu i podejmowaniu
przedsięwzięć związanych z branżą motoryzacyjną. Od eventów motoryzacyjnych, poprzez szkolenia
z doskonalenia technik jazdy, szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, szkolenia z
ecodrivingu, aż do budowy koncepcji i strategii najnowocześniejszego toru wyścigowego w Polsce Silesia Ring. Mamy duże dośrwiadczenie w realizacji ogólnopolskich rozbudowanych projektów

związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem na drodze. Auto Master stawia na dostosowanie
się do potrzeb klienta i dbanie o najwyższą jakość usług. Tysiące przeszkolonych uczestników
szkoleń, na wszystkich typach samochodów - od osobowych po ciężarowe.
W szerokim wachlarzu działań znajdują się również szkolenia marketingowe, motywacyjne,
teambuildingowe, coaching pracowników i kadr zarządzających, szkolenia z społecznej
odpowiedzialności biznesu, budowa strategii wizerunkowych oraz polityki ﬂotowej
firm. Ten obszar realizujemy głównie w oparciu o markę projektszkoleniowy.pl
Innowacyjne projekty Auto Master to m.in.:
- współautor i realizator ogólnopolskiego programu ODPOWIEDZIALNA FLOTA
-wdrożenie i prowadzenie pionierskiego, ogólnopolskiego programu dla kierowców ciężarówek DAF
Ecodrive+ - program przeprowadzony dla czołowego producenta samochodów ciężarowych w
Europie
-realizacja hybrydowego opolskiego projektu „Ecodriving sposób na jazdę EKO-i-LOGICZNĄ”
- realizacja opolskiego projektu szkoleniowo-doradczego EKOodpowiedzialni
- realizator ogólnopolskiego programu szkoleń z bezpiecznej jazdy PZU Bezpieczna Flota
- budowy koncepcji i strategii najnowocześniejszego toru wyścigowego w Polsce - Silesia Ring w
Kamieniu Śląskim
- 3 edycje masowej imprezy motoryzacyjnej Automaster Show - jedna z najciekawszych imprez
branżowych w Polsce łącząca różne odmiany motoryzacji, w której każdorazowo uczestniczyło
kilkadziesiąt tysięcy pasjonatów z Polski i Europy
Firma współpracowała z m.in.: Urzędem Miasta w Opolu, Zespołem Placówek Oświatowych w Opolu,
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu oraz wieloma podmiotami z rynku regionalnego i
ogólnopolskiego.
Do klientów Auto Master należą m.in.: Kompania Piwowarska S.A, PZU, DAF Trucks N.V., Poczta
Polska, Straż Ochrony Kolei, Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego we Wrocławiu oraz kilkadziesiąt firm z różnych branż z całej Polski.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Kompania_Piwowarska_referencje.pdf PKP_referencje.pdf
Centrum_Wystawienniczo_Kongresowe_referencje.pdf Eko_Okna_referencje.pdf
RUST_Meble_referencje.pdf

Inne informacje
Auto Master Sp. z o. o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Stowarzyszenia Motorowego.

oraz Polskiego

Posiadamy certyfikat DEKRY-SUS 2.0
Firma posiada międzynarodowy certyﬁkat IRU dla szkoleń ecodriving i techniki jazdy
samochodami ciężarowymi (Międzynarodowa Unia Transportowa). Prócz tego:
- wszyscy instruktorzy Auto Master Sp. z o.o. posiadają uprawnienia Instruktorów Techniki Jazdy
- instruktorzy posiadają certyfikat DAF - TTT DAF EcoDrive +

- trenerzy z certyfikatami Trenerów Biznesu
- coach akredytowany przez International Coach Federation (ICF)
Auto Master posiada zarejestrowany Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Kamieniu
Śląskim (woj. opolskie):
w okresie 2013-2017 przeszkolono przeszło 6350 kierowców wszystkich kategorii prawa
jazdy, co stanowi niemal 70 000 osobogodzin szkoleń.
pod względem liczby przeszkolonych osób ODTJ Auto Master jest obecnie jednym z
największych ODTJ-tów w Polsce.
pod względem szkoleń kierowców samochodów ciężarowych jednym z największych
ośrodków w Europie.
działaność zgodna z zapisami Rozdziału 17 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r.
(Dz. U. poz. 978 z 2017r.),

