Roksana Sławińska
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Szkolenia Trener

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7282645130

REGON

101497940

Dane adresowe
Czernika 5/10
92-538 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź

Dane kontaktowe
Email

firmaszkoleniowaslawinska3@gmail.com

Strona
internetowa

Telefon

791755558

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Roksana Sławińska jest ﬁrmą szkoleniową powstałą w 2012 roku. Jesteśmy interdyscyplinarnym
zespołem specjalistów, których łączy przekonanie, że każdy z nas ma moc sprawczą aby dokonać
zmian na lepsze. Dlatego też naszą misją jest wspieranie organizacji w wejściu na wyższy poziom w
biznesie.Służymy przedsiębiorcom naszą wiedzą i doświadczeniem w pozyskaniu środków z Unii
Europejskiej i ich strategicznym wykorzystaniu ukierunkowanym na wzrost kluczowych kompetencji.
W naszych projektach biznesowych wspieramy rozwój kultury i środowiska pracy na organizację
uczącą się ułatwiając dostęp do dodatkowych beneﬁtów i doradztwo w zakresie ich optymalnej

utylizacji.
Prowadzimy szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, obsługi klienta, sprzedaży,
komunikacji w zespole, zarządzania czasem oraz pokrewne szkolenia z kompetencji miękkich
dedykowane dla każdej branży, a także szkolenia z branży fitness oraz jogi.
Stałymi odbiorcami naszych usług są: ﬁrmy z branży jubilerskiej, jedna z największych sieci studiów
treningu personalnego EMS w Polsce, gastronomia, hotele, sklepy odzieżowe i inne ﬁrmy
usługowe chcące zwiększyć rentowność swojej ﬁrmy oraz rozszerzyć zakres świadczonych
usług. Oferowane szkolenia, zostały przygotowane w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie
zawodowe naszych trenerów.
Cechuje Nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz
indywidualne podejście do każdego klienta. Współpracę z ﬁrmami opieramy na budowaniu
długofalowych relacji opartych na uczciwości i rzetelności.

Zadzwoń na numer 791-755-558 / 579-899-509 lub napisz do Nas e-mail na adres
ﬁrmaszkoleniowaslawinska3@gmail.com, a my przygotujemy indywidualną ofertę dla
Ciebie i Twojej firmy!
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
Specjalizujemy się w szkoleniach w zakresie rozwoju kompetencji
sprzedażowych, menedżerskich oraz szkoleniach z branży fitness.
Posiadamy wpis do
2.10/00053/2019.
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