Oferta szkoleń i doradztwa
maj-październik 2019
z możliwością dofinansowania
z UE do 80%

Gdańsk. 06 maja 2019

Dzień dobry!

Skuteczne zarządzanie i silne przywództwo wymagają codziennego rozwiązywania praktycznych problemów.
Warto
weryfikować
procesy,
opracowywać
plan
działań,
delegować
zadania.
Mimo posiadanych umiejętności warto szukać odpowiedzi na pytania:
•
•
•

Jak tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku podobnych produktów i usług?
Jak kreować środowisko, w którym możliwa jest owocna współpraca?
Jak dbać o rozwój zespołu niezależnie od ich wieku i postaw, ułatwiając im realizacji codziennych
wyzwań?

Stworzyliśmy programy szkoleniowe, w trakcie których prezentujemy narzędzia zarządcze, wspierające
przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców w organizacji firmy, efektywności osobistej (czas
i zarządzanie zespołem) oraz budować przewagę konkurencyjną firmy, w oparciu o nowoczesne metody
budowania modelu biznesowego.
Spełniamy wszystkie kryteria, by szkolenia były dofinansowane do 80 % przez Fundusze Europejskie:
•

•
•

posiadamy Certyfikat jakości świadczonych usług SUS 2.0 (Standard Usługi SzkoleniowoRozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) przyznany przez Dekra Certyfication
Sp. z o.o. o numerze: DEKRA/SUS/000246
uznawany na terenie całego kraju wpis do Bazy Usług Rozwojowych przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, z możliwością świadczenia usług szkoleniowych dofinansowanych z EFS
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wpisaną do RIS pod numerem ewidencyjnym
2.22/00195/2017

Wierzymy, że zarówno firmy, menadżerowie, jak i pracownicy, mogą odnaleźć w naszych praktycznych
warsztatach wartościowe wsparcie do rozwoju kompetencji i rozwoju biznesu.
Wszystkie organizowane przez nas szkolenia są spójne z uniwersalnym modelem kompetencji menadżera,
uwzględniającym wymogi stawiane przed przedsiębiorcami w ramach Akademii Menadżera MŚP, w obszarze
zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.
Każdy warsztat może być dowolnie połączony w program i indywidulanie dostosowany do oczekiwań i
potrzeb biznesowych firmy. Jesteśmy otwarci na przygotowanie programu dedykowanego dla Państwa.
Dodatkowo posiadamy bardzo wygodne, w pełni wposażone 2 sale szkoleniowe (8 i 12 osobowa) w centrum
Gdańska Wrzeszcza, więc uczestnicy mogą realizować szkolenia w nowoczesnym i dobrze
skomunikowanym miejscu na mapie Gdańska.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą pogrupowaliśmy w 4 obszarach: strategia, procesy, zespół,
lider.
Zapraszam!

Dyrektor Zarządzająca
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Nazwa usługi

Cel

1

Diagnoza potrzeb
rozwojowych
przedsiębiorstwa.
Usługa doradcza

•

2

Dla przedstawicieli
przedsiębiorstw
zainteresowanych
rozwojem w ramach
Akademii Menadżera
MŚP
Nowoczesne metody
zarządzania zespołem.
Zespół: energia firmy.
Dla kierowników,
menadżerów, właścicieli
firm, którzy zarządzają
lub planują zarządzać
zespołami w sposób
przyjazny, nowoczesny,
efektywny i
profesjonalny.

3

4

•

•
•
•

Efektywny menadżer

•

Dla kierowników,
menadżerów, właścicieli
firm, którzy zarządzają
lub planują zarządzać
zespołami, które chcą
zarządzać
efektywnością osobistą i
zespołu w oparciu o
nowoczesne metody
pracy

•

Zarządzanie
doświadczeniami
klienta.
Zrozum problemy i
potrzeby twoich
klientów dzięki
Service Design

•

Dla pracowników
działów handlowych i
właścicieli firm, którzy
chcą zarządzać
relacjami z klientami w
oparciu o nowoczesne
narzędzia komunikacji
i oczekiwania
współczesnych
klientów.

•
•

•

•
•
•
•

•

Ilość
godzin
3/1
dzień

Cena
netto
1000
zł

Wstępne
terminy

Metody angażowania i motywowania zespołu
Planowanie i monitorowanie postępów pracy
zespołu
Etapy wprowadzenia efektywnych metod pracy z
zespołem, wykorzystując narzędzia do zarządzania
efektywnością pracy

8/1
dzień

800
zł

2019-06-18
Elbląg
2019-08-28
Toruń
2019-09-19
Gdańsk

Wdrożenie systemu zarządzania czasem
i planowanie pracy odpowiedni dla szefa i zespołu.
Poznanie metod zwiększenie efektywności
w pracy.
Ustalane priorytetów i koncentracja na rezultatach
Dostosowywanie narzędzi do skutecznego
określania priorytetów działań i koncentracji
na pracy.
Tworzenie przestrzeni do łączenia biznesowych
priorytetów z priorytetami zespołu

8/1
dzień

800
zł

2019-0627 Gdańsk
2019-0823 Toruń
2019-1017 Gdańsk

Podejmowanie działań biznesowe poprzez
stworzenie mapy oczekiwań klienta
Zrozumienie i stworzenie doświadczeń, motywacji
działania klienta i oczekiwań wobec firmy
Tworzenie persony grupy docelowej
Tworzenie ścieżki klienta (Service Design) zgodnie
z realnymi potrzebami klientów
Na podstawie przygotowanej na szkoleniu ścieżki
klienta zaplanowanie modelu biznesowego i planu
rozwoju produktów lub usług,
Tworzenie usprawnień pracy zespołów i procesów
wewnętrznych

8/1
dzień

800
zł

2019-05-18
Gdańsk
2019-06-19
Elbląg
2019-08-22
Gdańsk

Przygotowanie diagnozy i wyłonienie celów (w tym
celów rozwojowych) mikroprzedsiębiorstwa,
a następnie celów rozwojowych kadry kierowniczej
oraz budowanie świadomości biznesowej
i świadomego uczestnictwa w działaniach
rozwojowych.
Przygotowanie planu działań rozwojowych
z określeniem czasu koniecznego na jego
wdrożenie.
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17.05.2019
Olsztyn
20.05.2019
Elbląg
22.05.2019
Toruń
23.05.2019
Gdańsk
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Model Biznesowy.
Zdefiniuj wartość dla
klienta, którą
rozwiązuje Twój
biznes
Dla pracowników
działów handlowych,
działów marketingu i
właścicieli firm, którzy
chcą zarządzać
relacjami z klientami w
oparciu o nowoczesne
narzędzia komunikacji i
oczekiwania
współczesnych klientów
#czasnazmiany
Strategia rozwoju
firmy, model
biznesowy i wizerunek
firmy w internecie.
Dla właścicieli firm
zarządzających
i menadżerów
odpowiedzialnych
za dostosowanie
strategii firmy
i wizerunku marki,
dostawanej do
oczekiwań
współczesnych
klientów,
na bazie dostępnych
zasobów firmy.

•

•
•
•

•
•

•
•

Wykorzystywanie narzędzi wspierających
poszukiwanie przewagi konkurencyjnej,
opisujących wartość dla klientów, w oparciu
o metodologię Business Model Canvas. Stworzenie
modelu biznesowego firmy
Umiejętność podejmowania działań biznesowych
poprzez stworzenie mapy oczekiwań klienta
Zrozumienie i stworzenie doświadczeń, motywacji
działania klienta i oczekiwań wobec firmy
Na podstawie przygotowanej na szkoleniu
propozycji wartości, zaplanowanie modelu
biznesowego i planu rozwoju produktów lub usług,

8/1
dzień

800
zł

2019-0606 Toruń
2019-1018 Gdańsk

Stworzenie podstaw do nowoczesnej strategii
biznesu i marki online
Zdobycie wiedzy w zakresie technik i metod
definiowania strategii i celu firmy w oparciu
o model Design Thinking oraz Business Model
Canvas
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie
definiowania strategii wizerunku marki
Poznanie metod i technik oraz narzędzi
w zakresie kreowania marketingu osobistego
i zasad kształtowania relacji z otoczeniem

16/2
dni

1700
zł

15-16.09.
2019
Bydgoszcz
19-20.07.
2019 Gdańsk
12-13.09.
2019
Białystok
10-11.10.
2019
Warszawa

Wszelkie informacje na temat naszej działalności znajdziecie Państwo na stronie:AgileBiznes

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU:
Dorota Rycharska
+48 604 680 604 | biuro@agilebiz.pl
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Sylwia Jerszyńska
+48 531 062 786 | sjerszynska@agilebiz.pl
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