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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Eduneo rozpoczęło dzialalność w styczniu 2015r. Wówczas wprowadziliśmy do oferty usługi
rozwojowe, doradcze i szkoleniowe realizowane pod marka własną Eduneo.
Organizujemy warsztaty na terenie całej Europy (Głównie UK oraz Polska).

W naszych projektach edukacyjnych wzięło udział ponad 5000 uczestników (głównie ﬁrm z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw).
Realizujemy warsztaty w obszarach związanych z: marką osobistą, wystąpieniami publicznymi,
sprzedażą, leadershipem, językiem wpływu i technikami komunikacji, budowaniem zwycięskich
zespołów, video marketingiem, social mediami, zarządzaniem projektami, budowaniem modeli
biznesowych, obsługą klienta.
Obsługujemy również sektor korporacyjny oraz szkolenia zamknięte. Nasi trenerzy pracowali dla
takich marek jak: PZU, PKO Bank Polski, Volkswagen, Pracuj.pl, Huawei, Omron, Roche, NBP
Narodowy Bank Polski, Bank Pocztowy, Samsung.
Warsztaty z naszej oferty realizowane są w unikatowej formule łączącej trening kompetencyjny
(narzędziowy) z treningiem mentalnym dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie trwałych rezultatów
założeniem jest to aby warsztaty skutkowały transformacją już w ramach treningu.
Programy naszych warsztatów uwzględniają specyﬁkę branżową, obejmują dzielenie się najlepszymi
praktykami i są dobrze wyważonym połączeniem teorii oraz ćwiczeń praktycznych.
Z każdego treningu przygotowywana jest krótka relacja. Poniżej zamieszczamy linki do
relacji z kilku eventów:
https://www.youtube.com/watch?v=kQw4yatcpLw
https://www.youtube.com/watch?v=_a8JBqGwvlo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LNF0G8E8Mus&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=-RwrynsV-JU

Wspieramy liderów i organizacje w procesie transformacji, który jest podstawą rozwoju i
fundamentem zdolności osiagania ponadprzecietnych rezultatów. Transformacja to klucz do nie
tylko do budowania preferowanej kultury organizacyjnej ale przedewszystkim do skutecznego
zarządzania kompetencjami w każdym wymiarze.
Posiadmy również platformę e-learningową, na której można korzystać z kursów i szkoleń online.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

