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Nasza oferta to ponad

40
rodzajów 
praktycznych
szkoleń,
kursów
i warsztatów

Odkryj z nami 
swoje możliwości

To także

audyty,
przeglądy

i konsulting
funkcjonowania

organizacji

Nasi trenerzy

to wyspecjalizowana
i doświadczona kadra.

Praktyczna wiedza, wieloletnie doświadczenie
- na rynku nieprzerwanie od 1989 roku.



Nowoczesne Kształcenie i Rozwój to sprawdzony partner z:

letnim 

doświadczeniem 
w realizacji projektów
szkoleniowo-doradczych. 
Przeszkolono ponad 10.000 osób
z  ponad 6 500 firm, instytucji oraz urzędów.
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Dbamy o sukces naszych Klientow !-

Ofertę szkoleniową dopełniają Konsulting oraz Audyty organizacyjne 

Nowoczesne Kształcenie i Rozwój – EKOLOGUS Sp. z o.o. 

jest licencjonowanym konsultantem rozwoju organizacyjnego XXI wiek

u i partnerem  ADVISIO, uprawnionym do stosowania nowoczesnej

 metodologii konsultingowej z wykorzystaniem internetowych 

narzędzi rozwoju organizacji

Stawiając na ciągły rozwój firma Ekologus Sp. z o.o. powołała do życia odrębny dział

 szkoleń jakim jest Nowoczesne Kształcenie i Rozwój, w ramach którego organizowane 

są szkolenia w następujących zakresach:

Nowoczesne szkolenia to szansa na rozwój – Twój, Twojej firmy i pracowników.

·Zdobądź  wiedzę i nowe umiejętności

·Podnieś swoją konkurencyjność na rynku

·Zwiększ swoje  zyski

23
Uwzględniamy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, 

zapewniamy doskonałe usługi szkoleniowe, doradcze oraz eksperckie. 

Naszym priorytetem jest by szkolenia miały wymierny efekt i były rzeczywistym

transferem wiedzy i doświadczeń - szkolenia mają realnie poprawić 

umiejętności przydatne w pracy.

Nasi trenerzy posiadają międzynarodowe certyfikaty,  potwierdzające ich kompetencje zarówno 

trenerskie jak i doradcze oraz coachów. Stale podnosimy jakość naszych usług, bazujemy na 

zmieniających się trendach rynkowych, doświadczeniu i wiedzy naszych partnerów oraz pracowników.

 Ciekawa forma prowadzonych szkoleń zapewni uczestnikom łatwość w przyswajaniu wiedzy, którą 

z pewnością wykorzystają w swojej codziennej pracy, przynosząc tym samym sukces Państwa firmie.
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Obszary oraz niektóre tematy proponowanych szkoleń:

- Social media w organizacji – warsztaty praktyczne
- Marketing partyzancki
- Public relations
- Skuteczny marketing w organizacji
- Plan marketingowy

(organizacją i zespołem)

- Budowanie zespołów pracowniczych

- Kierowanie zespołem pracowniczym

- Delegowanie i motywowanie

- Efektywność osobista menedżera (planowanie pracy własnej, zespołu, udzielanie  
  inf. zwrotnej, zarz. sobą w czasie)

- Trudne rozmowy z pracownikami (dyscyplinujące, nagany, zwolnienia)

- Rozmowy oceniające pracowników

-Zarządzanie zmianą

- Coaching jako metoda rozwijania pracowników

- Sztuka wystąpień publicznych dla menedżerów

- Negocjacje - przez rozmowę do celu

- Inspirujący lider

- Zarządzanie relacjami z kluczowymi Klientami

- Zarządzanie sytuacją kryzysową

- Zarządzanie projektami

- Sztuka perswazji
- Asertywna komunikacja interpersonalna
- Sztuka wystąpień publicznych
- Moje miejsce w firmie - warsztat wartości
- Sztuka savior vivre – gwarancją sukcesu
- Strategie komunikacji interpersonalnej 
- Akademia własnego wizerunku

- Rozmowa telefoniczna sposobem na pozyskanie klienta.
- Przygotowywanie ofert językiem korzyści
- Sztuka budowania właściwych relacji z klientem
- Negocjacje w sprzedaży
- Trudne sytuacje w obsłudze klienta
- Trening umiejętności sprzedażowych
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Wybrane referencje

Ministerstwo Obrony Narodowej

(...)Firma Ekologus wykazała się profesjonalnym podejściem do realizowanych 
zadań oraz branżowym doświadczeniem. W ocenie uczestników szkolenia zajęcia 
prowadzone były przez kompetentnych szkoleniowców, którzy wykazali się dobrym 
przygotowaniem merytorycznym i kreatywnością.

Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

(...)Chcielibyśmy wyrazić swoje szczere zadowolenie z profesjonalnego 
charakteru i aktywnej formy przeprowadzania zajęć. Jednym z wielu atutów tak 
realizowanych szkoleń jest na pewno ich zawartość merytoryczna, jak również 

wszechstronne doświadczenie trenera, co bezspornie wzbogaca wartość 
szkolenia, a trener nadal wspiera uczestników w dalszym ich rozwoju.(...)

ARTENEO

(...)Szkolenia były, za każdym razem, przygotowane na bardzo
wysokim poziomie, a także posiadały w znakomitej większości wymiar
praktyczny. Uczestnicy mogli więc na bieżąco weryfikować nabytą wiedzę. 
Taka właśnie, warsztatowa forma zajęć była dla nas bardzo istotna i spełniła
pokładane oczekiwania(...)

(...)Prowadząca miała bardzo dobry kontakt z naszymi 
pracownikami, stworzyła dobrą atmosferę, która pozwoliła 

pracownikom otworzyć się i w sposób bardzo czynny brać udział we 
wszystkich zajęciach. Zajęcia prowadzone były dynamicznie z 

użyciem nowoczesnych środków audiowizualnych oraz różnych 
rekwizytów w formie ćwiczeń, studiów przypadków, burzy mózgu i 

pracy zespołowej(...)

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

 Zadzwoń! Napisz!

Znajdziemy 

rozwiązanie dla Ciebie…

Nowoczesne Kształcenie i Rozwój, Grupa Ekologus

Ekologus Sp. z o.o.
ul. Jaskółcza 29
43-309 Bielsko-Biała

tel.: (33) 496 03 00, (33) 82 290 26

        (33) 496 03 15, (33) 82 290 27

fax: (33) 496 03 22

mail: 

          

szkolenia@nowoczesneksztalcenie.pl

biuro@nowoczesneksztalcenie.pl

mailto:szkolenia@nowoczesneksztalcenie.pl
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