AVENHANSEN Sp. z o.o.
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

AVENHANSEN Sp. z.o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

6772295062

REGON

120496904

Dane adresowe
Kronikarza Galla 4/9
30-053 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków

Dane kontaktowe
Email

szkolenia@avenhansen.pl

Telefon

123994190

Strona internetowa

www.szkolenia.avenhansen.pl

Fax

123832345

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
DOŚWIADCZENIE AVENHANSEN – fakty mówią same
za siebie
●
●
●
●
●
●

działamy od 2007 roku – to nasz 11 rok działaności!
zrealizowaliśmy ponad 1150 szkoleń zamkniętych – głównie warsztaty
zrealizowaliśmy ponad 710 szkoleń otwartych – zawsze warsztaty
przeszkoliliśmy ponad 26 080 osób
bardzo wielu przeszkolonych przez nas Klientów wraca z kolejnymi zapytaniami o szkolenia
jesteśmy doceniani przez Klientów za uczciwość w podejściu do biznesu:

●
●
●
●

podejmujemy się tylko zleceń, w których jesteśmy najlepsi
doradzamy najlepsze dla Klienta rozwiązania
działamy elastycznie w podejściu do oczekiwań Klientów
szybko i sprawnie reagujemy na potrzeby Klientów

● mamy duże doświadczenie w organizacji i realizacji:
● wielodniowych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych
(np.: Starostwo Powiatowe Tomaszowa Mazowieckiego, Black Red White, ARiMR)
● dużych projektów szkoleniowych
(np.: Ministerstwo Środowiska, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, MAN, Fabryka Okien DAKO,
Sileman, Lionbridge Poland Sp. z o.o., Partner AGD RTV)
● sesji coachingowych
(np.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, MPK Kraków)
● doradztwa / indywidualnych konsultacji
(np.: Net-o-logy Sp. z o.o.)
● usługi „Tajemniczy Klient”
(np.: Eko-Plast Kraków, sieć sklepów Partner AGD RTV)
● współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi Trenerami – fachowcami i wieloletnimi ekspertami
w swoich dziedzinach
BO ZADOWOLENIE KLIENTÓW JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
AV_Agencja_Rozwoju_Przemysłu_Ocena_i_analiza_opłacalności_i_ryzyka.jpg
AV_Capgemini_Ochrona_danych_osobowych.jpg AV_DAKO-cykl_szkoleń.jpg
AV_MAN_Komunikacja.jpg AV_GIOŚ_referencje_Zarządzanie_zasobami_ludzkimi.pdf

Inne informacje
Posiadamy Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych nr
159/2017.
Szkolimy z prawa, negocjacji, ﬁnansów, zarządzania, komunikacji, autoprezentacji. Doradzamy i
pomagamy. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie, aby sprawić, że kontakt z ﬁrmą szkoleniową
będzie spełnieniem Państwa oczekiwań. Gwarantujemy opiekę nad realizacją szkolenia, wyjazdu,
zakwaterowania, atrakcji około-szkoleniowych. Dobieramy najlepszych trenerów do realizacji
powierzonych nam zadań.
Realizujemy usługi szkoleniowe z możliwością doﬁnansowania ze środków publicznych
(usługi KSU).

