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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
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską ﬁrmą szkoleniowodoradczą, która od 2005 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty,
treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycji
na burzliwym i konkurencyjnym rynku. Uczymy tego, co
w obecnych czasach
rzeczywiście potrzebne firmom do efektywnego funkcjonowania.

Za swoje osiągnięcia ﬁrma w 2006 roku otrzymała z rąk Ministra Gospodarki tytuł
Lidera Przedsiębiorczości.
Misją ﬁrmy ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o.o. jest bycie profesjonalnym podmiotem na
rynku usług edukacyjnych dla dorosłych w obszarze szeroko pojętych szkoleń biznesowych, który
zapewnia swoim klientom - uczestnikom szkoleń a pracownikom przedsiębiorstw w Polsce a także
innych krajów szczególnie z UE stały rozwój kompetencji zawodowych i zdobywanie przez ich ﬁrmy
wysokiej pozycji na danych rynkach poprzez oferowanie usług edukazyjnych na najwyższym
możliwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W misję naszej ﬁrmy wpisuje się również
postępowanie w swojej działalności według najwyższych standardów etycznych wobec wszystkich
uczestników rynku szkoleń zarówno przedsiębiorstw korzystających z produktów szkoleniowych jak
i firm konkurencyjnych
Założoną pozycję osiągamy, dostarczając naszym Klientom usługi edukacyjne na najwyższym
poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Koncentrujemy swoje propozycje programowe wokół
szkolenia umiejętności potrzebnych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kreowania postaw
zapewniających efektywne funkcjonowanie.
Poprzez nowatorski charakter naszych usług zachęcamy przedsiębiorstwa zarówno z sektora
małych, średnich jak i dużych ﬁrm do stosowania innowacyjności na wysokim poziomie. Dokładamy
wszelkich starań, aby nasza ﬁrma kojarzyła się wszystkim z profesjonalizmem, doświadczeniem i
rzeczywistą troską o klienta. Działamy elastycznie, szybko i efektywnie. Na bieżąco przygotowujemy
innowacyjne programy szkoleniowe odpowiadające aktualnym wymogom i potrzebom rynkowym,
aktualnym przepisom oraz trendom w metodach kształcenia.
ZESPÓŁ ATL - PRACOWNICY.
Zespół pracowników naszej ﬁrmy stanowi doświadczoną i kompetentną kadrę z wieloletnim (nawet
20 letnim) doświadczeniem w branży szkoleniowej, która kieruje się w swojej pracy najwyższymi
wartościami etycznymi. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie zapewnić najwyższy
standard obsługi w każdym obszarze relacji klient-organizator szkoleń.
NASZA OFERTA:
Oferta szkoleniowa naszej ﬁrmy to otwarte i zamknięte szkolenia i treningi a także duże i złożone
projekty szkoleniowe także doﬁnansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego . Od
początku istnienia Krajowego Funduszu Szkoleniowego, aktywnie wspieramy firmy korzystające
z doﬁnansowania, pomagając w przygotowywaniu wniosków, realizując szkolenia i służąc radą co do
właściwego rozliczenia środków.
Szkolenia realizowane w systemie otwartym przygotowywane są głównie jako warsztaty, w
których udział może wziąć każdy zainteresowany daną tematyką. Ideą szkoleń otwartych jest
pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności a także wymiana doświadczeń uczestników, pod
kierunkiem
odpowiednio
dobranych
wykładowców
i
trenerów. Szkolenia zamknięte
przygotowywane są na konkretne zapotrzebowanie klientów i dostosowywane do specyﬁki branży
oraz aktualnych potrzeb uczestników szkolenia. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie co
potwierdza szeroka lista referencyjna klientów którzy skorzystali z naszych usług . W
szczególności w naszej bogatej ofercie szkoleń znajdują się nowatorskie propozycje z obszaru
budowania i rozwijania szeroko rozumianych kompetencji handlowych kadry menedżerskiej i
pracowników-specjalistów przedsiębiorstw.
Wśród nich znajdują się propozycje z następujących obszarów tematycznych:
handel krajowy i zagraniczny (w tym z krajami wspólnoty UE oraz z krajami trzecimi),
nowoczesna logistyka, zakupy i gospodarka magazynowa,
transport i spedycja,
prawo celne,

prawo pracy,
aktywna sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta,
efektywne umiejętności osobiste,
nowatorskie zarządzanie personelem,
różnice międzykulturowe w biznesie,
marketing interaktywny,
ochrona danych osobowych,
finanse.
Wartością dodaną przekazywanej wiedzy jest jej praktyczny charakter i zajęcia typu
warsztatowego. Szkolenia te w znacznym stopniu zwiększą skuteczność działania polskich
handlowców na rynku, pozwolą nawiązać nowe kontakty handlowe, umożliwią skuteczniejsze
zabezpieczanie zawieranych umów z uwzględnieniem rozwiązań prawnych i zwyczajowych w Unii
Europejskiej. Jednocześnie umożliwią one sprawniejsze posługiwanie się obcym językiem
handlowym za granicą.
Projekty szkoleniowe zapewniają stały kontakt uczestników z trenerami poprzez możliwość
uczestniczenia w konsultacjach bezpośrednich oraz konsultacjach poprzez Internet.
Formy te praktykowane są już od dłuższego czasu, a obecnie będą wspomagane innymi elementami
e-learningu (ćwiczenia, studia przypadków, itp.). Uczestnicy mają również możliwość zadawania
pytań przed szkoleniem i pracy na własnych dokumentach.
ATL z sukcesem prowadzła projekty współﬁnansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Firma zrealizowała dwa projekty akredytowane przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich Wartość obu projektów opiewała na kwotę ok. 1 milion 500 tys. PLN.
Szkolenia realizowane w systemie otwartym przygotowywane są głównie jako warsztaty, w
których udział może wziąć każdy zainteresowany daną tematyką. Ideą szkoleń otwartych jest
pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności a także wymiana doświadczeń uczestników, pod
kierunkiem odpowiednio dobranych wykładowców i trenerów.
W szkoleniach otwartych wzięło udział ponad 26.000 uczestników.
Szkolenia zamknięte przygotowywane są na konkretne zapotrzebowanie klientów
i
dostosowywane do specyfiki branży oraz aktualnych potrzeb uczestników szkolenia.
Szkolenia zamknięte organizowaliśmy m.in. dla następujących firm:
ABB Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).
Agencja Ochrony Osób i Mienia „KARO” Sp. z o.o.
Alfa-Elektro Sp. z o.o.
ALSTOM Power Sp. z o.o.
ALTADIS POLSKA S.A.
ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
AXTONE S.A.
Backer OBR Sp. z o.o.
Bahlsen Polska Sp. z o.o.
Barlinek S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A. (10-letnia współpraca)
BE & K Europe Sp. z o.o.
BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.
BOLOIL S.A.
Bol-Term Sp. z o.o.
Capgemini Polska Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A.
Dajar Sp. z o.o.
Dedra-Exim Sp. z o.o.
Dora – Metal Sp. z o.o.
Energoserwis S.A.
Euro Bank S.A.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A.
Federal – Mogul Gorzyce S.A.
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Grupa Lotos S.A. (kilka grup szkoleniowych).
Grupa Topex Sp. z o.o. S.K.A.
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.
Huta Zawiercie S.A.
Huta Pokój S.A.
Hutchinson Poland Sp. z o.o.
„HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A.
IMPEL S.A.
INTERPRINT Polska Sp. z o.o.
KAN Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
Lublindis Sp. z o.o.
INCO-VERITAS S.A.
Kompania Piwowarska S.A.
Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Kronoplus Sp. z o.o.
Kronospan Mielec Sp. z o.o.
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
MAN Trucks Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).
Maersk Polska Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).
Merck Sp. z o.o.
Marsh Sp. z o.o.
Metalpol- Węgierska Górka Sp. z o.o.
Neapco Europe Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).
Opel Polska Sp. z o.o.
OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
ORLEN OIL Sp. z o.o.
PCC Rokita S.A.
PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o.
Philips Lighting Poland S.A.
PKN Orlen S.A. (kilka grup szkoleniowych).
POCH S.A.
POLCOTTON Sp. z o.o.
PORTA KMI Poland Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).
Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
PCO S.A.
Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.
PP „Porty Lotnicze” (kilka grup szkoleniowych).
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

PFLEIDERER PROSPAN S.A.
Polcotton Sp. z o.o.
REMONTOWA HYDRAULIC-SYSTEMS Sp. z o.o.
RONAL Polska Sp. z o.o.
Ryłko Sp. z o.o.
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Sanitec Koło Sp. z o.o.
Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.
Spedimiex Sp. z o.o.
Tedrive Poland Sp. z o.o. (kilka grup szkoleniowych).
TI Poland Sp. z o.o.
TOYA S.A.
TZMO S.A.
Valvex S.A.
VOLVO Polska Sp. z o.o.
Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.
Wrigley Poland Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Südzucker Polska S.A.
Zakłady Górniczo Hutnicze „BOLESLAW” S.A.
ZENTIS POLSKA Sp. z o.o.
W trakcie zajęć, w zależności od programu szkolenia, wykorzystujemy odpowiednie, gwarantujące
najlepszą efektywność szkolenia, metody dydaktyczne tj.: różnego typu ćwiczenia indywidualne i
grupowe nagrywane na video, case study, dyskusje, rozwiązywanie problemów oraz wykłady.
KADRA TRENERSKA I WYKŁADOWCY.
Dysponujemy doborową kadrą trenerską, posiadającą duży kapitale wiedzy i doświadczenia w
obszarze wiedzy jaką przekazują uczestnikom szkoleń. Dodatkowym atutem naszej kadry jest
wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej.
Wartością dodaną przekazywanej wiedzy przez naszych trenerów jest jej praktyczny charakter i
zajęcia typu warsztatowego. Szkolenia te w znacznym stopniu zwiększą skuteczność działania
polskich handlowców na rynku, pozwolą nawiązać nowe kontakty handlowe, umożliwią
skuteczniejsze zabezpieczanie zawieranych umów z uwzględnieniem rozwiązań prawnych i
zwyczajowych w Unii Europejskiej.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Referencje_INVESTA.pdf DB_Schenker.pdf List_referencyjny__CZAH_POMIAR_Sp._z_o.o..pdf
Referencje_ANNABERG.pdf

Inne informacje
Firma wdrożyła Standard Usługi SzkoleniowoRozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS

2.0) - DEKRA/SUS/000269
Firma wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych (RIS) WUP pod nr 2.14/00043/2008
Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Firma stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej
Izby Firm Szkoleniowych

