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Firmo Kreotor Premium współprocuje z firmq RÓeeN PosKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. w zakresie
szkoleń od 2007r. Od tego czasu trenerzy i doradcy Kreator Premium przeprowadzili dla nas szkolenia dla
działu Produkcji z zakresu doskonalenia kompelencji kierowniczych oraz dla działu sprzedazy z zakresu
,doskonalenia komPetencji handlowych. Do tej pory zostały zrealizowane następujące szkolenia:

' Kierowonie zesPolem i prowodzenie lozmów dyscyp|inujqcych w zespole procowników
produkcji,

Budowo nle ouloryletu kierowniczego,

Ęleklywno komunikocjo w zespole procowników produkcji,
Molywowonie pozofinonsowe plocowników produkcji,

Trening somorozwoju zowodowego - oulomotywocjo i efektywność w zespote sprzedoży

ProcownicY uczY|i się i doskonolili umiejętności zoaqdzonio zespołomi produkcyjnymi, ktore rnogli
od rozu zostosowoĆ w swojej codziennej procy. Szkolenie było popzedzone dokłodnym
zebroniem informocji o specyfice procy zespołu i no icb podstowie trenezy przygo-owoii
Ćwiczenio isYmulocje kierownicze oporte no zeczywistych sytuocjoch trudnych wysiępujqcych w
noszej firmie. Ncsi ProcownicY mogli w proklyce odgrywoć role kierownicze, rozdzieloc procę.
konirolowoĆ Paesłrzegonio sfondordów i procedur, udzieloć pozytywnych i negotywnych
informocji zwrotnych swoim podwłodnym orOZ delegowoć zodonio. Dowiedzieli się rowniez, .ok
ProwodziĆ roZmoWY dYscYPlinujqce i motywujqce oroz jok wożne, dlo dobrej i efeklywnej procy,
jesł rozmowionie z Podwłodnymi oroz rnówienie o swoich oczekiwonioch. procownicy otrzy-rol.
nozędzio zozqdzonio, dzięki kiorym będq mogti slwozyć olbo odbudowcć oulorylel
zwierzchniko. ProcownicY dowiedzieli się jok zwiększoć motywocję włosnq i swoich podl,vrccr,ycl^
do ProcY, tokŻe jok rozPoznowoĆ sygnoły spodku motywocji i jok rozpoznoć, co nc-y.w',js
PodwłodnYch. NouczYli się tokŻe motywowoć, kiedy nie mojq do dyspozycji pieriedzy. C:zy-ncli
skuteczne nozędzio zczqdzonio i budowonio moiywocli orocowr:ikcw do reclizocji
WrżnoczonYch im zodoń, Uczesinicy zrozumieli jok ogromnq wor:ośc,q jesi slcbilny zesco;, bo
dzięki temu procownicy czujq się bezpiecznie, sq bordziej zoongożowoni i óordziej idenilĄkujq się
z firmq.
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Firmo Kreotor Premium jest profesjonolnq firmq szkoleniowo - dorodczq, o świodczone paez niq

usługi sq nojwyższej jokości. Trenerzy Kreotor Premium sq zoongożowoni, bordzo dobae
PzYgotowoni, mojq bogotq wiedzę z wielu dziedzin, potrofiq dosiosowoć progrom szkolenio i

sPosób jego prowodzenio do poziomu wiedzy i wykszlołcenio uczestnikow, tokże tych z

nojniższego szczeblo kierowniczego,


