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Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach
Opis
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w  
IV Letniej Edycji Szkoleń nad Mazurach 
w terminie 
3-6 lipca 2018
Mazury to wyjątkowy region, który tętni życiem za sprawą licznych i bardzo zróżnicowanych wydarzeń kulturalno - rozrywkowych. Wyróżnia się również pod względem bogactwa środowiska przyrodniczego, nie bez przyczyny Mazury znalazły się w gronie 14 najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Chcąc skorzystać z niezwykłych uroków tego zakątka Polski przygotowaliśmy dla Państwa kilkanaście zróżnicowanych modułów szkoleniowych. 
Aby zapoznać się ze szczegółową ofertą 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 w Ostródzie.
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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