PROGRAM SZKOLENIA
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl  biuro@progressproject.pl
Stolica Rozwoju Progress Project - listopadowa edycja szkoleń w Warszawie
Terminy szkolenia
Opis
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej 
IV Jesiennej Edycji Szkoleń w stolicy Polski
. W 2018 roku przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt zróżnicowanych szkoleń, których tematyka została zaplanowana tak, aby każdy znalazł szkolenie odpowiednie dla siebie. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez najlepszych trenerów posiadających bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, dzięki czemu stwarzamy optymalne podłoże do przyswojenia nowej wiedzy.
Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość zakwaterowania w pobliżu miejsca, w którym będą odbywały się szkolenia. 
Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych w innych obiektach w Warszawie.
Aby zapoznać się ze szczegółami wybranego szkolenia, wystarczy kliknąć jego tytuł.
Cena szkolenia dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. 
W przypadku zgłoszenia z Państwa firmy kilku osób, możemy zaproponować korzystne rabaty.
- Nie wymagamy przedpłat - płatność może być zrealizowana po szkoleniu.
- Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.
Zobacz inne specjalne wydarzenia
- Zdobywaj szczyty z Progress Project
- Bądź na fali z Progress Project
- Rozwiń Żagle z Progress Project
- Most do Wiedzy Progress Project
- Stolica Rozwoju Progress Project
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.
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