Zaproszenie na certyfikowane warsztaty szkoleniowe
dla obecnych i przyszłych kierowników zespołów

Zarządzanie zespołem
Team Management

Uczestnicy warsztatów otrzymują na własność licencjonowane
oprogramowanie Speedy Decision Maker

WYBRANE ELEMENTY PROGRAMU
1. Organizacja pracy zespołu
Wyznaczanie celów w odniesieniu do strategii
przedsiębiorstwa. Planowanie działań, pozyskiwanie i
wykorzystywanie zasobów. Dobór współpracowników.
Realizacja i kontrola wykonania planów. Skuteczność i
efektywność podejmowanych działań.

2. Kierowanie zespołem
Delegowanie zadań i odpowiedzialności. Organizacja
pracy własnej kierownika: czas, budżet i zakres
realizowanych projektów. Funkcje kierownicze:
planowanie, organizowanie, motywowanie i
kontrola. Style kierowania i komunikacja w zespole.

3. Zwiększenie efektywności działania
zespołu
Metody rozwiązywania problemów: heurystyka,
burza mózgów, prognozowanie i modelowanie
biznesowe. Skuteczne podejmowanie decyzji:
Speedy Decision Maker. Zarządzanie zmianami i
inteligencja emocjonalna, jako podstawa sukcesu
realizowanych projektów.

FALCOM
Doradztwo Gospodarcze
Kompleksowy, certyfikowany program szkoleniowy dla obecnych i
przyszłych kierowników stałych zespołów organizacyjnych, zespołów
zadaniowych i szefów projektów.
Program szkolenia został opracowany przez wieloletnich praktyków w
zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Szkolenie poprowadzą
doświadczeni trenerzy.
Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma na własność
licencjonowane oprogramowanie Speedy Decision Maker, a także
certyfikat ukończenia szkolenia.

Łódź
Hotel Qubus
20-21 marca 2014
Zarządzanie procesem systematycznego
podejmowania i wdrażania decyzji,
które ma na celu osiąganie
długoterminowych celów strategicznych
przedsiębiorstwa oraz dopasowywanie
zespołu do zmian zachodzących w
otoczeniu zewnętrznym i skuteczne
wykorzystanie jego silnych stron jest
podstawowym wyzwaniem dla każdego
nowoczesnego przedsiębiorstwa.
Poznaj najlepsze sposoby
efektywnego zarządzania zespołem.

Zarządzanie zespołem jest podstawowym
elementem składającym się na sukces
współczesnego przedsiębiorstwa.
Zgłoś TERAZ swój udział w certyfikowanych
warsztatach szkoleniowych i skorzystaj z
oprogramowania Speedy Deision Maker
w cenie !

Zarządzanie zespołem Team Management
z oprogramowaniem Speedy Decision Maker w cenie
Organizacja pracy
zespołu

Kierowanie
zespołem

Zwiększenie
efektywności
działania

Skuteczne
podejmowanie
decyzji

Planowanie działań oraz
pozyskiwanie i
wykorzystywanie
zasobów. Dobór
współpracowników.
Realizacja i kontrola
wykonania planów.
Skuteczność i efektywność
podejmowanych działań.

Budżet czas i zakres
realizowanych projektów.
Planowanie, organizowanie,
motywowanie i kontrola pracy
zespołu. Style kierowania i
komunikacja w zespole.
Delegowanie zadań i
odpowiedzialności.

Zarządzanie zmianami i
inteligencja emocjonalna.
Aspekty psychologiczne
kierowania ludźmi. Metody
rozwiązywania problemów:
heurystyka, burza mózgów,
prognozowanie i modelowanie
biznesowe.

Wsparcie dla skutecznego
podejmowania decyzji
kierowniczych. Drzewa
decyzyjne, zarządzanie
ryzykiem, oprogramowanie
Speedy Decision Maker.

Kontakt

FALCOM

Doradztwo Gospodarcze
93-460 Łódź
ul. Chocianowicka 158A
Tel. (42) 682-00-20, Fax (42) 682-00-20
http://www.falcom.pl
kontakt@falcom.pl

Zamówienie
uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu

Zarządzanie zespołem, Team Management
Termin szkolenia: 20-21 marca 2014 r.
Formularz zamówienia w formacie MS Word można pobrać z http://www.falcom.pl/zamowienie_zz_marzec_2014.doc
W imieniu firmy (dane do wystawienia faktury)
Nazwa firmy

.. ...................................................................................

Adres

.. ...................................................................................

NIP

......................................

telefon/fax

.....................................

Zamawiamy uczestnictwo w certyfikowanym programie szkoleniowym dla:
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon

.....................

Uczestnicy szkolenia:

.....................

E-mail

1)

..............................................................................................

2)

..............................................................................................

3)

..............................................................................................

Płatność za realizację zamówienia zostanie dokonana
przelewem na konto bankowe: PKO BP SA: 18 1020 3352 0000 1902 0195 3579
Sumuj zniżki!
 50% zniżki dla kolejnego uczestnika szkolenia
 do 20% zniżki przy wcześniejszej płatności**
Koszt uczestnictwa*: promocyjne ceny
Cena uczestnictwa dla jednej osoby opłacona do dnia 21 lutego 2014 r. (-20%)

1599 zł + 23% VAT

Cena uczestnictwa dla jednej osoby opłacona do dnia 28 lutego 2014 r. (-15%)

1699 zł + 23% VAT

Cena uczestnictwa dla jednej osoby opłacona do dnia 7 marca 2014 r. (-10%)

1799 zł + 23% VAT

Cena uczestnictwa dla jednej osoby opłacona do dnia 14 marca 2014 r. (-5%)

1899 zł + 23% VAT

Cena uczestnictwa dla jednej osoby opłacona po 14 marca 2014 r.

1999 zł + 23% VAT

* Koszt uczestnictwa obejmuje: licencjonowane oprogramowanie Speddy Decision Maker, które zostaną przekazane uczestnikowi po
zakończeniu szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych i nośniki CD oraz obsługę przerw kawowych i lunch.
** Zniżki można sumować. Przykładowo koszt uczestnictwa dla 2 osób opłacony do 21 lutego 2014 r. wynosi: 1599+799 = 2398 zł + 23% VAT.

.................................................................

Imię, nazwisko i tytuł podejmującego decyzję w imieniu zarządu firmy

Prosimy o odesłanie formularza na adres e-mail: kontakt@falcom.pl lub faksem: (042) 682-00-20.

Gwarancja jakości: pewność korzyści + brak ryzyka
Program szkolenia opiera się na podstawach naukowych wypróbowanych przez doświadczonych menedżerów w praktyce i
stosowanych z sukcesem przez światowe korporacje.
W przeciwieństwie do większości programów szkoleniowych, dajemy Państwu następujące gwarancje:
1. Gwarancja jakości
Program szkolenia został opracowany przez trenerów posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami w
oparciu o oryginalne, praktyczne materiały i opracowania naukowe.
2. Gwarancja korzyści
Narzędzia analityczne przedstawione podczas szkolenia będą prowadziły do konkretnych korzyści w firmach zarządzanych przez uczestników
spotkania szkoleniowego.
Gwarancje te są poparte następującą deklaracją:
Jeśli po 2 pierwszych godzinach uczestnictwa w szkoleniu uczestnik spotkania uzna, że zastosowany program nie zaspokaja jego potrzeb,
oferujemy całkowity zwrot kosztów szkolenia.

FALCOM® Doradztwo Gospodarcze
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