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Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu
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Szanowni Państwo,
Wrocław to historyczna stolica Dolnego Śląska, jedno z największych i najstarszych miast w Polsce, położone po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej. Ponieważ przez miasto przepływa 5 większych rzek: Odra i 4 jej dopływy - Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa, miasto składa się z wielu większych i mniejszych wysp i wysepek połączonych niespotykaną liczbą mostów (wg różnych źródeł ponad 100 mostów i kilkadziesiąt kładek), dzięki czemu Wrocław nabiera niepowtarzalnego uroku. 
Mając na uwadze te wszystkie aspekty serdecznie zapraszamy do udziału w 
VII Jesiennej Edycji Szkoleń we Wrocławiu pt. "Most do wiedzy"
, która będzie doskonałą okazją do edukacji pracowników Państwa firmy i możliwością obcowania z tym cudownym miastem. Przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt zróżnicowanych modułów szkoleniowych, 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.
Aby zapoznać się ze szczegółami poszczególnych szkoleń, wystarczy kliknąć 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.
Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych w innych obiektach we Wrocławiu.
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
32 godziny dydaktyczne - 4 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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