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Pomagamy rozwijać kompetencje
Naszą ofertę kierujemy do osób i firm, które dążą do nieustannego
rozwoju oraz postrzegają pogłębianie wiedzy jako fundament funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu.
Wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności przygotowaliśmy najefektywniejsze programy szkoleniowe zapewniające rozwój niezbędnych na rynku pracy kompetencji osobistych. Nasze szkolenia organizujemy na różnych poziomach wiedzy i umiejętności, aby
spełnić oczekiwania każdego Klienta.

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.
Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”
Henry Ford, Ford Motor Company

Jesteśmy laureatem wielu nagród

www.szkolenia-biznesowe.biz

3

Współpracujemy
z najlepszymi
Podstawą dobrego szkolenia jest kompetentny,
komunikatywny i elastyczny prowadzący, dlatego
pracujemy tylko z najlepszymi ekspertami. Nasi
specjaliści to wysoce wykwalifikowani praktycy,
których wiedza, doświadczenie i kompetencje
gwarantują najwyższą jakość oferowanych przez
nas szkoleń.
Współpracujemy z ponad 300 ekspertami wśród,
których są: doradcy biznesowi, psycholodzy,
coachowie, praktycy biznesu.
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Oferowane przez nas szkolenia
realizujemy zarówno w formule
otwartej, jak i dedykowanej
zamkniętej - dostosowanej do
indywidualnych potrzeb Klientów.
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Zapewniamy najwyższą jakość


Zapewniamy nowoczesne, przestronne, klimatyzowane sale wyposażone w wysokiej
jakości sprzęt komputerowy i multimedialny z dostępem do szybkiego Internetu.



Zajęcia organizujemy w prestiżowych lokalizacjach, znajdujących się w centrum miast
w dogodnych punktach komunikacyjnych.



Gwarantujemy wysokiej jakości catering.



Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane, autorskie materiały
szkoleniowe oraz certyfikat.

Jesteśmy liderem rynku

Numer 1
wśród firm
szkoleniowych

Doświadczenie
od 2007 roku

98% najwyższych
ocen Klientów

Zaufanie
800 tys. Klientów



Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych i doradczych
działających na polskim i międzynarodowym rynku.



Inspirujemy do zmian, nasi Klienci postrzegają nas jako dogodnego Partnera w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności.



Kładziemy nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań, dzięki temu nasze szkolenia
to użyteczne i cenne źródło wiedzy. Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane, autorskie
materiały szkoleniowe.
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Szkolimy w całej Polsce
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Szkolenia dla Menadżerów
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Przywództwo - więcej niż zarządzanie.
Kierowanie zespołem.
Zarządzanie dla młodych menedżerów (Onboarding).
Zarządzanie relacjami z pracownikami.
Zarządzanie strategiczne.
Zarządzanie zmianą i elastyczność w organizacji.
Zarządzanie efektywnością (Performance Management).
Efektywne podejmowanie decyzji.
Budowanie zaangażowania pracowników.
Coachingowy styl zarządzania.
Trudne sytuacje w pracy menedżera.
Wywieranie wpływu w biznesie.
Personal Branding - budowanie marki osobistej.
Sekrety dobrego mówcy.
Work life & Balance.
Lider zespołu księgowego.
Umowy handlowe dla menadżerów.

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie bardzo profesjonalne, forma warsztatów bardzo mi odpowiadała. Bez suchej teorii, a za to wiele przykładów z życia wziętych, co dało lepszy obraz.
Każda część szkolenia spełniła moje oczekiwania.”
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Szkolenia dla Zespołów Projektowych
»
»
»
»
»

Skuteczny Project Manager.
Zarządzanie projektami.
Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
Zarządzanie zmianą.
Zespoły projektowe – budowanie i wzmacnianie współpracy.

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób, bardzo dynamiczny, dużo ciekawych wiadomości, super prowadzący.”
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Szkolenia dla działów HR i Kadr
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Rekrutacja i selekcja pracowników – efektywne metody.
Komunikacja działań HR wewnątrz organizacji.
Prowadzenie rozmów oceniających.
System ocen pracowniczych.
Ocena 360.
Podstawy controllingu personalnego.
Zaawansowany controlling personalny.
Zarządzanie talentami w organizacji.
Zarządzanie szkoleniami.
Zarządzanie ewaluacją szkoleń.
Assessment Center/ Development Center.
Train the Rainer.
Prawo pracy dla menedżerów oraz pracowników działu kadr.
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy.
RODO - unijna reforma ochrony danych osobowych.

Opinia uczestnika szkolenia: „Jestem pozytywnie zaskoczona. Merytoryka super. Organizacja
– bardzo dobrze. Miejsce bardzo dobre. Materiały szkoleniowe – najlepsze z jakimi się spotkałam
(a dużo szkoleń już za mną). Każdego dnia nabywałam wiedzę przydatną w mojej pracy.”
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Szkolenia dla Zespołów Handlowych
»
»
»
»
»
»
»

Akademia efektywnego handlowca.
Negocjacje biznesowe.
Skuteczne techniki sprzedaży.
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
Controlling sprzedaży.
Skuteczna windykacja w biznesie.
Umowy handlowe.

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie było profesjonalnie prowadzone – ogromna wiedza prowadzącego przekazana w sposób kreatywny, wciągający do brania udziału. Bogaty program. Zabawy rozluźniające. Wyjaśnianie technik i ćwiczenie ich w praktyce. Analiza naszych umiejętności.”
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Szkolenia podnoszące efektywność osobistą
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Komunikacja i współpraca zespołowa.
Wywierane wpływu w biznesie.
Asertywność w relacjach biznesowych.
Prowadzenie spotkań biznesowych.
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym.
Inspiracje do zmian.
Inteligencja emocjonalna.
Komunikacja interpersonalna.
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy.
Sekrety dobrego mówcy.
Finanse dla niefinansistów.

Opinia uczestnika szkolenia: „Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Duża partia
materiału – cennych informacji – przedstawiona w przystępny sposób + indywidualne podejście do
kursantów. Prowadzący to bardzo profesjonalny i empatyczny trener. Ma dużą wiedzę i potrafi się nią
dzielić.”
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Szkolenia dla Asystentek/Sekretarek
»
»
»
»
»
»
»

Profesjonalny Office Manager.
Efektywna Asystentka.
Executive Assistant.
Profesjonalny sekretariat.
Digitall Assistant.
MS Office dla Asystentek i Office Managerów.
Nowoczesne narzędzia i rozwiązania IT w pracy Asystentki.

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie pozwoliło mi na spojrzenie na moją dotychczasową pracę
z innej perspektywy. Skłania do dużego rozwoju osobistego i zawodowego. Najbardziej przydatna dla
mnie była część dotycząca burzy mózgów, szukania rozwiązań, a także bazowanie na doświadczeniach
zawodowych innych osób uczestniczących w szkoleniu.”
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Nie znalazłeś odpowiedniego tematu?

NIE MARTW SIĘ!
Przygotujemy dla Ciebie idealne szkolenie!
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji i przygotujemy optymalne
szkolenia dla Twojego zespołu, tak by Twoja firma osiągnęła
wymierne korzyści.
Zapewniamy indywidualne podejście. Każde szkolenie przygotowujemy starannie w oparciu o wypracowaną
przez naszych ekspertów metodykę „Pięciu Kroków”.

1
Analiza potrzeb
szkoleniowych

2
Dopasowanie
programu
szkoleniowego

3
Dobór
wykwalifikowanych
trenerów-praktyków

4
Dostosowanie czasu
i lokalizacji do potrzeb
Klienta

5
Badanie i ocena
efektywności szkolenia
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Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

(22) 208 28 45

otwarte@akademiamddp.pl
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