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VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem
Terminy szkolenia
11-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór ****
12-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór ****
Opis
Szanowni Państwo,
VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem
 to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych modułów szkoleniowych, najlepsi eksperci/trenerzy w swoich dziedzinach w Polsce, różnorodność tematyczna (umiejętności interpersonalne, logistyka, produkcja, HR) przekazywana w formie warsztatów kształtujących praktyczne umiejętności. Wszystko po to, aby każdy z Państwa mógł wybrać najbardziej interesującą dla siebie tematykę. Bez względu na to, które szkolenie Państwo wybiorą, gwarantujemy, że podniosą Państwo swoje kompetencje i zdobędą nową wiedzę, którą będzie można praktycznie wykorzystać w codziennej pracy.
Ponadto specjalnie dla Państwa wybraliśmy wyjątkowe miejsca:
Hotel Grand Nosalowy Dwór****
Hotel Crocus****
Natomiast wieczorem zapraszamy na spotkanie integrujące uczestników całego wydarzenia do Karczmy Góralskiej.   
Aby zapoznać się ze szczegółami poszczególnych szkoleń, wystarczy kliknąć tytuł:
lp
Nazwa szkolenia
Termin
Cena netto
1
Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
12-13.12.2013
1.340 zł
2
Kierowanie zespołem pracowniczym
12-13.12.2013
1.290 zł
3
Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole
12-13.12.2013
1.290 zł
4
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
12-13.12.2013
1.290 zł
5
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji
12-13.12.2013
1.290 zł
6
Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
12-13.12.2013
1.240 zł
7
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
11-13.12.2013
1.740 zł
8
Negocjacje zakupowe
11-12.12.2013
1.290 zł
9
Zarządzanie dostawcami
13.12.2013
790 zł
10
MS Excel - poziom podstawowy
11.12.2013
   450 zł
11
Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany
12-13.12.2013
   950 zł
12
MS Excel - od podstaw do analiz biznesowych
11-13.12.2013
   1.250 zł
13
Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowoplanowanych
11-13.12.2013
1.660 zł
14
Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
11-13.12.2013
1.690 zł
15
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - przewozy drogowe i morskie
11-13.12.2013
1.740 zł
16
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
12-13.12.2013
1.240 zł
17
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
11.12.2013
790 zł
18
TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
12-13.12.2013
1.240 zł
19
Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie
12-13.12.2013
1.290 zł
20
Zarządzanie rozwojem pracowników - budżetowanie i ocena efektywności szkoleń
12-13.12.2013
1.340 zł
21
Proaktywność i kreatywność - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych
12-13.12.2013
1.290 zł
22
Sztuka profesjonalnej obsługi klienta
12-13.12.2013
1.290 zł
23
Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek
12-13.12.2013
1.290 zł
24
Asertywność w relacjach biznesowych
12-13.12.2013
1.290 zł
25
Planowanie Marketingowe. Budowa strategii sprzedaży
12-13.12.2013
1.390 zł
26
Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK&reg;
12-13.12.2013
1.290 zł
27
Symulacja LEAN OFFICE
12-13.12.2013
1.290 zł
28
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
12-13.12.2013
1.290 zł
29
Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności
12-13.12.2013
1.290 zł
30
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian z uwzględnieniem systemu INTRASTAT
11-13.12.2013
1.740 zł
31
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
12-13.12.2013
1.240 zł
32
System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r.
11.12.2013
590 zł
33
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
11-13.12.2013
1.660 zł
34
Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
12-13.12.2013
1.290 zł
35
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
12-13.12.2013
1.290 zł
36
Zarządzanie kompetencjami - model kompetencji jako wspólna platforma do oceny selekcyjnej, oceny okresowej, planowania rozwoju pracowników i działań reorganizacyjnych
12-13.12.2013
1.340 zł
Czas trwania
24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Koszt inwestycji
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.
W dniu 12 grudnia 2013r., o godz. 19.00 wszystkich uczestników szkoleń wraz z osobami towarzyszącymi zapraszamy do spędzania wyjątkowego wieczoru  w Karczmie Góralskiej z muzyką i atrakcjami.
Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu, w którym będą odbywały się szkolenia.
Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych w innych obiektach w Zakopanem oraz zapewniamy koordynację i pomoc przy dojeździe z/do miejsca szkolenia.
Zakwaterowanie
Zapraszamy do hotelu od 16:00 dnia poprzedzjacego szkolnie 
Harmonogram szkolenia 2 dniowego
12 grudnia 2013
13 grudznia 2013
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00
Zajęcia
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 17:00
15:10 - 16:00
Kolacja dla uczestników
w Karczmie Góralskiej
od 19:00
Harmonogram szkolenia 3 dniowego
11 grudnia 2013
12 grudnia 2013
13 grudnia 2013
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00
Zajęcia
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
11:00 - 11:15
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
13:45 - 15:00
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
15:00 - 15:10
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 17:00
15:10 - 16:00
15:10 - 16:00
Kolacja dla uczestników
w Karczmie Góralskiej
od 19:00
Czas trwania 
16 godziny dydaktyczne - 2 dni  /  
24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Obejrzyj film z letniej edycji szkoleń nad Bałtykiem - Bądź na fali z Progress Project
Zobacz inne specjalne wydarzenia
- Play&amp;Win - szkoleniowe gry symulacyjne,
- Bądź na fali z Progress Project.
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,

Progress Project sp. z o.o.
ul. Popularna 14
02-473 Warszawa
tel. 22 460 46 00
fax 22 460 46 04
e-mail: biuro@progressproject.pl
www.progressproject.pl

