Oferta dla firm
Portal E-edu.pl został stworzony o klientach indywidualnych i oraz firmach, dla
których wartością nadrzędną jest wykształcona i nieustannie podnosząca swoje umiejętności
kadra.
Stawiamy

na

zadowolenie

naszych

klientów, dlatego w ofercie mamy zarówno kursy
z trenerem (specjalistą z danej dziedziny), jak i bez
prowadzącego, w których kursant samodzielnie
realizuje

materiał.

W

tych

pierwszych

nad

przebiegiem kursu czuwa prowadzący – trener
i ekspert z danej dziedziny, który oprócz
weryfikowania wiedzy służy radą i pomocą
w zrozumieniu tematyki kursu. Jego rola polega także na: motywowaniu uczestników do
zaangażowania w e-kurs i wzbudzaniu w nich zainteresowania.
Nad prawidłowym

funkcjonowaniem przebiegu kursów na bieżąco czuwa

administrator platformy E-edu, który udziela pomocy technicznej użytkownikom.

Oferta dla Twojej firmy
W razie potrzeby E-edu przygotuje dla Państwa firmy „szkolenie szyte na miarę” stworzymy kurs, który będzie wpisywał się w Państwa potrzeby oraz będzie realizowany
w terminie dogodnym dla Państwa firmy. Dodatkowo nasi prowadzący przygotują dla
uczestników kursu:


dokładny plan zagadnień poruszanych podczas szkolenia,



zadania i testy sprawdzające wiedzę, przygotowane w przystępnej i interesującej
formie,



treści pomocne w zrozumieniu problematyki kursu.

https://www.e-edu.pl

Korzyści uczestniczenia w e-kursach:

Państwo decydujecie
o tym, kiedy kurs się
rozpocznie,

Oszczędność czasu pracownicy nie muszą być
delegowani poza siedzibę
firmy.

Nieograniczone
możliwości powtarzania
omawianych już
zagadnień oraz
powracania do wybranych
części materiału,

Ograniczenie kosztów szkolenie odbywa się
przez Internet, więc nie
ponosicie kosztów
delegacji pracownika czy
wypłaty diety,

Spotkanie na forum
z trenerem – możliwość
skonsultowania
omawianych zagadnień
i zadania pytania
prowadzącemu.

„Najpopularniejsza 5” naszych kursów to:
1. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
2. Negocjacje,
3. Jak prowadzić skuteczną komunikację w mediach społecznościowych,
4. Marketing on-line,
5. Prawna ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych.
Dla firm przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową. Zadzwoń i sprawdź!

oferta

cena

satysfakcja

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną https://www.e-edu.pl/, na której znajduje się
pełna oferta kursów. W przypadku pytań zapraszamy do korespondencji mailowej:
kontakt@e-edu.pl lub kontaktu telefonicznego: 519 030 399.

https://www.e-edu.pl

