
Szkolenia, które osiągają cel…Oferta szkoleniowa



Tematyka szkoleń 
 Pakiet menedżerski• Autoprezentacja w biznesie • PR i współpraca z mediami• Standardy etykiety i dyplomacji w biznesie• Event marketing i programy lojalnościowe• Trening asertywności, kreatywności i twórczego myślenia• Zarządzanie stresem



Tematyka szkoleń 
Handel & Sprzedaż• Negocjacje handlowe – jako osiągnąć zamierzony cel• Perswazja i techniki wywierania wpływu• Profesjonalna obsługa klienta• Skuteczne techniki sprzedaży



Tematyka szkoleń 
Finanse & Zarządzanie• Finanse i rachunkowość dla niefinansistów• Procedury tworzenia biznesplanów• Sporządzanie oraz negocjacje umów handlowych• Zarządzanie innowacyjne• Zarządzenie projektami



Tematyka szkoleń 
Społeczeństwo• Kreatywne warsztaty wizerunkowe• Ekonomia społeczna• Zarządzanie czasem• Asertywność• Profilaktyka zdrowotna• Pierwsza pomoc



Szkolenia outdoorowe
Dlaczego zajęcia outdoorowe ?• Nauka poprzez zabawę• Nowoczesność, elastyczność i oryginalność wykonywanych  zadań• Zajęcia dopasowane do możliwości uczestników• Praca zespołowa – dążenie do wspólnego celu, wizji, identyfikacji z firmą• Niepowtarzalny trening kreatywności oraz twórczego myślenia

….zrobimy wszystko aby podnieść ci adrenalinę !!!



Szkolenia outdoorowe
Metodologia szkoleńZajęcia outdoorowe podzielone są na dwie części:• Teoretyczną – miniwykłady, case study, analizy przypadków /30% czasu zajęć/• Praktyczną – zajęcia w terenie w wykorzystaniem /70% czasu zajęć/:- Sprzętu alpinistycznego, konstrukcji linowych- Sprzętu pływającego - Konstrukcji drewnianych- Samolotów, paralotni, balonów- Samochodów terenowych, quadów itp 



Część praktyczna
Na ziemi…• Chcesz stawić czoła wysokości ?• Indywidualnym lękom ?• Sprawdzić czy jesteś w stanie zaufać komuś innemu niż tylko sobie 

Zrób to pod okiem specjalistów !
Gwarantujemy Ci niezapomniane przeżycie i dużą dawkę 

adrenaliny !Twoje życie będzie wisiało na cienkiej linie…
To wszystko… i jeszcze więcej jest w zasięgu Twojej ręki !!!



Część praktyczna
W wodzie…     Woda, spokój, przepiękna sceneria…     Zobacz jak radzi sobie twój zespół w tak niecodziennych sytuacjach jak:• regaty na jachtach żaglowych i motorowych• spływ kajakowy po rwących rzekach• wyścigi na skuterach wodnych• nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem• lot spadochronem za motorówką



Część praktyczna
W powietrzu…      Wzbij się w przestworza i poczuj się wolny jak ptakTo wszystko dzięki:• lotniom• paralotniom• skokom na bungee• szybowcom• samolotom



Część praktyczna
I w błocie…      Tylko off-road da Ci możliwość  zasmakowania prawdziwej przygody w dzikiej scenerii. Proponujemy m.in.:• przeprawy w terenie z przygodami (np. wyciaganie zagrzebanego samochodu)• jazda w terenie na orientację• wyścig quadami  lub buggy• przejazd po torze terenowym



Szkolenia outdoorowe
W ramach szkolenia oferujemy: • Dopasowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestnika• Wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny, spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa sprzęt• Organizację zaplecza logistycznego (ośrodek konferencyjny, dojazd, wyżywienie, noclegi itp.)



EUROPART Sp. z o.o.Lubelskie Biura RegionalneWłodawa, ul. 11 listopada 5a/6, Lublin, ul.  Jana Sawy 2tel./fax. (82) 57 25 459www.europartgrupa.pl,     E-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt:
• Grzegorz Kowalczuk – 510 159 131
• Elwira Śliwka – 515 095 185
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