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ODMROŻENIE FIRMY
PO PANDEMII
Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich. Firmy
przełączyły się na tryb nieustannego zarządzania kryzysowego.
Przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości potęgowało stres
i konflikty w organizacji na wielu płaszczyznach. Otoczenie
przedsiębiorstwa jest bardzo dynamiczne, dlatego biznes wymaga
równie szybkich adaptacji i zmian, aby nadążyć nad rozwojem.
Integracja pracowników jest niezbędnym elementem prawidłowego
działania organizacji. To właśnie zasoby ludzkie tworzą
przedsiębiorstwo i mogą wspólnie realizować jej cele.
Bez nich nie będzie firmy!

ODMROŻENIE FIRMY
PO PANDEMII
Zarówno przed wybuchem pandemii jak i po pracownicy oczekują
integracji. Pracodawcy muszą dostosować się do zmiany stylu
pracy pracowników, a co za tym idzie do nowych oczekiwań z ich
strony.

Dlatego my wychodzimy na przeciw i proponujemy
ofertę szkoleniową INTEGRACJA - COVIDACJA, która
pomoże Twojej firmie lepiej współpracować i osiągać
coraz to wyższe cele!
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowa
ofertą na kolejnych stronach!

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Oferta obowiązuję od 5.06 do 31.12.2021
2900 PLN netto do 20 osób, 3500 PLN powyżej 20 osób.
Szkolenia można zrealizować do marca 2022 roku, - zakupić
teraz, zrealizować w dogodnym momencie.
Długość szkolenia: 1 dzień
Lokalizacja: do ustalenia: na terenie całej Polski (salę
szkoleniową wraz z wyposażeniem zapewnia zamawiający)
W ramach szkolenia znajduję się bezpłatne badanie
motywacji i satysfakcji pracowników (wyniki dostarczone
do firmy po szkoleniu)

PROGRAM SZKOLENIA
CELE SZKOLENIA:
Bezpłatne badanie satysfakcji pracowników
Zmniejszenie stresu uczestników szkolenia
Usprawnienie komunikacji w zespole
Budowanie przywiązania do firmy
Zwiększenie efektywności zespołu
WPROWADZENIE:
Ćwiczenia wprowadzające.
Jak dobrze znamy się w naszym zespole? – gra team buildingowa.
Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników
szkolenia.
Kluczowe kompetencje pracowników.
WSPÓŁPRACA:
Weryfikacja mocnych aspektów komunikacyjnych w firmie.
Wytypowanie słabych stron w komunikacji i współpracy w zespole – analiza.
Dodatkowe wnioski przesłane po szkoleniu.
Autoprezentacja oraz praktyczne znaczenie gestów.
Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór. Dowartościowywanie
rozmówcy
Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2.
Asertywna krytyka oraz pochwała – kluczowe zasady budowania komunikatów.
Kreatywność w zespole – gra szkoleniowa.
Postrzeganie działów w firmie – symulacja.
Podróżnik, Pandemia lub Drakula – ćwiczenia integrujące zespół i przepływ
komunikacji; typ gry uzależniony od wielkości grupy szkoleniowej.
Możliwość wykorzystania elementów fotobudki na prośbę Klienta – między
modułami szkoleniowymi.
Trening budowania pewności siebie w zespole pracowników.
Aktywne słuchanie i skuteczne przekazywanie informacji w zespole – trening.
Konflikty w zespole i przeciwdziałanie.
Budowanie współpracy w zespole.
Zaginiony sejf – oryginalna gra szkoleniowa budująca współpracę z wykorzystaniem
elementów escape room .
Ćwiczenia podsumowujące szkolenie. Możliwość badania satysfakcji z
komunikacji i współpracy w zespole – wyniki dostarczone po szkoleniu.

DLACZEGO
AKURAT NASZA
FIRMA?
Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?
Wieloletnie doświadczenie na rynku ogólnopolskim
Ilość firm, która Nam zaufała: http://perspecta.pl/zaufalinam/
Realizacja szkoleń na terenie całej Polski – przy zachowaniu
cen rynkowych dla woj. Pomorskiego
Projekty dofinansowane http://perspecta.pl/szkoleniadofinansowane/
Rocznie:
1.Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
2.Realizujemy ponad 1000 szkoleń
PERSPECTA
ul. Wały Piastowskie 1 (lok.1508)
80-855 Gdańsk
e-mail: biuro@perspecta.pl

