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doradcza AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚC! przeprowadz|ła dla firmy PORTA
KM! POLAND Sp. z o.o. szkolenie z obszaru: ,,Motywowanie i zaangażowanie pracowników w oparciu
o metody TWl"
Firma szkoleniowo

Przeprowadzone szkolenie było warsztatowe, angażowało wszystkich uczestników w proces definiowania
problemow, znajdowania przyczyn sytuacji trudnych dla uczestników oraz generowania wspólnie
Wypracowanych rozwiązań, mozliwych do zastosowania w codziennej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko mogli usystematyzowac swoją wiedzę z obszaru motywowania
pozafinansowego oraz standardów TWl, ale ta}że dzięki wielu symulacjom i zadaniom praktycznym mogli
jużpodczas tnruania szkolenia doskonalic swoje kompetencje_kierownicze oraztrenerskie,

W sżkoGniu uczestniczyłd kadra niższego i wyższego szczebla róznych -działów w firmie, co pozwoliło
uczestnikom zwrócić uwagę na realizację wspólnych celów firmy i opracowaó standardy w obszarze działań
kierowniczych i trenerskich.

Szkolenie zostało rzetelnie przygotowane na bazie zebranych wcześniej informacji oraz było prowadzone
przez trenera z wieloletnim praktycznym doświadczeniem biznesowym.

Firma Akademia Rozwoju Umiejętnościjest nastawiona na rezultaty

i

na motywowanie

uczestników
do zmian. To, co wyróżnia firmę Akademia Rozwoju Umiejętności to wysoka jakoścrealizowanych projektow
takze wyspecjalizowana kadra trenerska
świadczonych usług, profesjonalna obsługa klienta,
z prakty cznym, wie loletn m doświadczen iem w szko lonej tematyce.
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Polecam firmę Akademia Rozwoju Umiejętnościjako rzetelnego

i

właściwegopańnera biznesowego.
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