
      
 

 

  

Szanowni Państwo, 

Altkom Akademia S.A. zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie pt.: „Zdobądź nowe 

kwalifikacje sprzedażowe i certyfikat” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt powstał m.in. z myślą o nauczycielach, którzy chcą przygotować młodych ludzi 

do funkcjonowania w zmieniających się realiach biznesowych. Program uwzględnia 

rozwiązania, dzięki którym przyczyni się do rozwoju zawodowego nauczycieli a  nabyte 

umiejętności pozwolą na przekazanie wiedzy i stworzenie uczniom sprzyjających 

warunki do rozwijania własnych kompetencji. 

Oferujemy dwie ścieżki rozwojowe, każda z nich trwa 8 dni i zakończona jest dniem 

certyfikacyjnym:   

Ścieżka PROCES dedykowana jest do osób, które chcą poznać szczegółowo narzędzia i zasady 

rządzące się sprzedażą oraz współczesną ekonomią biznesu. Są to zajęcia warsztatowe  

przygotowujące do pracy z danymi finansowymi na przykładach zarówno biznesów skali mikro, jak 

i makro. Pokazują, jak dzięki narzędziom funkcjonującym w ekonomii młodzi ludzie mogą 

zastosować  wiedzę w praktyce. 

 

Terminy realizacji pierwszych grup:  

I gr.    8-10.03; 22-23.03; 05-06.04; 13.04.2019 

II gr.  12-14.04; 26-27.04; 10-11.05; 25.05.2019 

III gr. 17-19.05; 31.05-01.06; 14-15.06; 29.06.2019 

 

Ścieżka LUDZIE pokazuje ludzki aspekt zarządzania sprzedażą. Uczestnicy poznają mechanizmy 

zarządzania zespołem, motywowania oraz komunikowania się tak by być bardziej skutecznym. 

Szkolenia, które tworzą tę ścieżkę nastawione są na rozwój kompetencji właściwego kierowania 

zachowaniami innych, uczą rozumienia procesów zachodzących wewnątrz zespołów. Jest to 

ścieżka, która pomoże Uczestnikom budować u uczniów kompetencje przywódcze, liderskie. 

 

Terminy realizacji pierwszych grup:  

I gr.    15-17.03; 29-30.03;12-13.04; 27.04.2019 

II gr.  26-28.04; 10-11.05; 24-25.05; 08.06.2019 

III gr. 24-26.05; 07-08.06; 28-29.06; 06.07.2019 

Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie, mieszkające w woj. mazowieckim, które z własnej 

inicjatywy chcą zdobyć nowe kompetencje. W sposób szczególny zapraszamy kobiety; osoby które 

ukończyły 50 rok życia oraz osoby zamieszkujące obszary wiejskie.  Szkolenia realizowane są 

w 10 os. grupach na terenie Warszawy w dni robocze i/lub w weekendy. Posiadamy pulę środków 

na zwrot kosztów podróży i/lub noclegu na czas szkolenia.  

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z kartą zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie 

projektu:  www.ebsm.altkomakademia.pl 

Prezes Zarządu Altkom Akademii  

                                     Tadeusz Alster 

https://ebsm.altkomakademia.pl/

