Ramowy program szkolenia




Miejsce GMP
Dlaczego firmie potrzebny jest zysk? -







Co to jest kaizen?
Trzy fundamenty GMP - kultura organizacji.
Trzy fundamenty GMP Trzy fundamenty GMP - dzi
-







 omówienie i ponowne wykonanie zadania po wprowadzeniu cyklu doskonalenia



 uzgodnienie planów naprawczych, wybranie osób odpowiedzialnych i r

 rozmowy indywidualne
 Trening kompetencji komunikacyjnych:







podsumowanie poprzedniego dnia,

podsumowanie dwóch dni warsztatów

Pro
Maciej Kanert prowadzi szkolenia z zakresu m.in.

www.kompass-consulting.pl

szczególnie Syst

W

Warszawskiego.

Stypendysta

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej

Japonii (1997-98),
-2003).

Tomasz Jankowski
Analizy

raz coaching indywidualny.

i realizuje,

-Pacific Sp. z o.o., Wika Polska S.A., ABB Sp. z o.o..
A
Szkole Bankowej w Poznaniu.

pracowników gastronomii (kelnerów).
Ramowy program szkolenia:
2. Typy klientów w gastronomii.

6. Zna
10. Cross-selling 11. Up-selling -

-

12. Maksymalizacja zysków z jednej transakcji.
d trzydziestoletnim

szkoleniowo-

www.kompass-consulting.pl

ekspert hotelowy, trener

Quality

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Ramowy program szkolenia:

ania pierwszej

pomocy
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia
miejsca
- wezwanie pomocy
- rozpoznawanie bezdechuobjawy
4) Utrat
- pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
-

6) Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
piersiowej)
- krwawienia i krwotoki
- zasady opatrywania ran
10) AED

oddechowej
dzieci

automatyczny defibrylator

nad

www.kompass-consulting.pl

medycznych.
Kurs kuchni skandynawskiej
Ramowy program kursu






Ogólny zarys kuchni NowoNordyckiej, geneza powstania,zarys Manifestu szefów
kuchni
Sposoby i techniki przechowywania produktów.
Drobiazgowe rozpisanie Mise en place teoretyczne omówienie poszczególnych



Mice en place, podstawy, obróbka surowców oraz przygotowanie do serwisu







Przygotowanie elementów do serwisu

Kristoffer Basznianin

-

restauracji w Szanghaju, jako autor projektu Nordiska Spisehuset w Danii prowadzi pokazy i
warsztaty zaawansowanej kuchni fusion i nowo-nordyckiej.

z trzech najlepszych restauracji ekologicznych w Szwecji.
uksusowym resorcie na sawannie w
Tanzanii i
najlepszej restauracji w Afryce,The Test Kitchen w Kapsztadzie. W 2015, wraz z Torstenem
Vildgaardem, Head Chefem Restauracji Studio* w Kopenhadze oraz Sasu Laukkonenem Head
Chefem Restauracji Chef & Sommelier* w
trzydniowym kulinarnym show w Krakowie podczas Targów HORECA.
sommeliera.

Celem szkolen

-

Program szkolenia:





Mezoterapia
Teoria
Regulacje prawne
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Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Omówienie koktajli zabiegowych
Praktyka
pistoletu - praktyka na modelkach
- praktyka na modelkach



Miejsca iniekcji -




Teoria -





















Obszary zabiegowe
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
Typy defektów poddawanych zabie
Wywiad z klientem Przygotowanie klientki do zabiegu i sposoby znieczulenia
Techniki iniekcyjne
reparatu - zastosowanie
hialuronidazy
Regulacje prawne oraz ubezpieczenie gabinetu

ust
Omówienie preparatów do modelowania ust
Techniki i rodzaje znieczulenia
Przygotowanie do zabiegu

Praktyka hialur














Lwia zmarszczka
Okolice oczu
Bruzda nosowo - wargowa
Zmarszczki marionetki
Konturowanie ust
Modelowanie ust

Modelowanie policzków

www.kompass-consulting.pl





Modelowanie podbródka

Malwina Lipka kosmetolog z
prowadzeniu kursów Anti Aging.

Program szkolenia:





ubiór, postawa

opracowanie karty potrzeb skóry potrzeb wiedniego do swojej skóry),
- konturowanie twarzy -




dobór pomadki -

Katarzyna Majewska

nny.

doradztwie personalnym oraz doradztwie

Celem kursu jest nabycie

Ramowy program kursu
:
 teoria definicja,



energetyczne,

 opis technik wskazania,




-

praktyczna nauka pozycji nr 3 na brzuchu i nr 4 w siadzie.
:


wykonania.

mgr Fizjoterapi

www.kompass-consulting.pl

ach i nr 2 na bokach.

Olsztynie.
Ayurwedyjskiego-abyanga, Shirodara, Mukhaabhyanga, Udwartana

Ramowy program kursu
kursu:
 historia i filozofia medycyny Ayurvedyjskiej, diagnoza typów energetycznych,




Drugi
:


.






zabieg Shirodhara i Udvartana
historia i filozofia zabiegu Shirodhra
praktyczne wykonywanie zabiegu Shirodhara
Udvartana -

Tomasz Tomasik

-

Akademia Spa.

Kurs
Ramowy program kursu
:
- definicja: bar, barman i cocktaile, dekalog bartendera
- predyspozycje i przeciwwskazania do pracy za barem
- rodzaje i przeznaczenie kieliszków w barze
- zasady dekorowania napojów mieszanych
- rodzaje napojów mieszanych
- samodzielne przygotowywanie napojów mieszanych (short drink)
:
- obliczanie mocy napojów mieszanych
- podstawowe definicje z zakresu towaroznawstwa
produkcja, sposoby podawania
-

www.kompass-consulting.pl

, m

-

by podawania

samodzielne przygotowanie napojów mieszanych (long drink)
:
zaliczenie kursu (teoria i praktyka)

Dariusz Kosiorek master bartender jako barman, head barman, supervisor, f & b manager. Od 2003 prowadzi
osób.
celem szkolenia jest nabycie i podniesienie

którzy
w zakresie budowania wizerunku firmy

-marketingowych oraz z
identyfikowania punktów styku, tworzenia planu marketingowego oraz mierzenia efektów.
Ramowy program szkolenia

- segmentacja online vs offline
- sposoby identyfikacji grupy docelowej dane online i offline
- digitalizacja person kolejny etap ewolucji odbiorców
- motywacje i mapy empatii
- strategia STP w praktyce
Customer journey online/offline
- identyfikacja touchpoints
- punkty styku
cyzyjnej
kluczowe
etapy/milestones w projekcie)
Mini- serwisy WWW dane analityczne, content i projekt
- komunikacja e-mail marketing (mailingi/newslettery)
- social media
-

- instrumenty digital marketing na rynku B2B i B2C
- budowanie strategii komunikacji w digitalu cele i KPI
-

www.kompass-consulting.pl

- plan digital marketing na 2018

generowanie leadów
- Taktyki i skuteczne sposoby pozyskiwania leadów w ramach B2B w internecie
- dojrzewanie klienta, czyli lead nurturing w praktyce
- Content Marketing jako pretekst do budowania baz i pozyskiwania leadów
- Formy online i offline w pozyskiwaniu leadów
Mierniki sukcesu
- jak zmierzymy sukces w komunikacji/generowaniu leadów?
- kalkulowanie kosztów, przychodów i zysków w ramach pozyskiwania leadów
- rynek podmiotów digitalowych
- kryteria wyboru partnera w
-

-mail, SM, itp.)

Artur Maciorowski trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu.

marketing w Praktyce. Stra

-

-

uczestników. Certyfikowany
w
opracowywanych na indywidualne potrzeby klientów, w tym m.in.: o Telekomunikacja Polska
SA
Rada Holdingu Grupa INFOR PL SA
motoryzacyjna Chrysler-Mercedes
rojekty promocyjne i
szkolenie dla
-marketing
pr
marzec 2010 o Rada Holdingu Grupa INFOR
2011 o KIR

-

-marketingu dla

Consumer Bank

-marketingowych i mobilnych na 2014 rok

-maj 2012 o Bank DnB NORD outplacementu, czerwiec-lipiec 2012 o Auchan
-marketingu dla

www.kompass-consulting.pl

[szkolenie warsztatowo-inspiracyjne realizowane ws
Polska
-marketingowych i mobilnych na 2015/2016 rok o
Bayer Polska
-czerwiec 2016 o Audi Polska szkolenia w ramach
cation framework for e-

Ramowy program szkolenia:
zwinne
- git (praca z repozytorium kodu)
- YouTrack (zarzadzanie procesem wytwarzania oprogramowania )
- vagrant
2. Praca zaawansowanego programisty PHP
- styl kodu
webowych
- testowanie
- cache
- dokumentacja
- frameworki
- profilowanie i debugowanie aplikacji PHP

- metodologie

wykorzystania scrum + laravel

Kamil Nowotny Certyfikowany Manager Projektów (certyfikat ETIL) oraz Scrum Master
informatycznymi

ie pracy do najnowszych trendów.
Szkolenie z housekeepingu
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania

psychiczne hotelarza.
3. Procedury: sprz
sanitarnego, pukanie do drzwi, procedura L&F

www.kompass-consulting.pl

7. Magazyn rze
komórkami w hotelu.
-vivre w hotelarstwie Wizerunek hotelarza.




VIP,

informacyjne i pukanie do drzwi). Zawieszki hotelowe- klamkowe

oznaczenia

nel.

ponad 16-le
od trzech lat.

magister z zakresu hotelarstwa, turystyki i BHP, czynny hotelarz. Posiada

Ramowy program kursu

czego od Ciebie oczekuje?




twojego klienta.
Cechy dobrego sprzedawcy.





podczas szkolenia.


www.kompass-consulting.pl

Anna Tafelska -

eniem

Hotelarstwa.
Szkolenie z zakresu organizacji pracy w SPA
Ramowy program szkolenia








Organizacja pracy salonu- procedury organizacyjne. Regulamin pracy salonu.
Komunikacja z klientem w oparciu o przydatne procedury.

szkolenie:
Anna Tafelska Hotelarstwa.

Celem szkolenia

- Microsoft Office Excel

programu Microsoft Excel, oraz wykorzystywania bogactwa opcji do wprowadzania, edycji i
przetwarzania danych, gromadzonych w postaci plików arkusza kalkulacyjnego.
Ramowy program szkolenia

3. Przetwarzanie dat i godzin, funkcje tekstowe, rozdzielanie danych na kolumny (tekst jako
kolumny).
wyszukiwania.
5. Formatowanie warunkow
-W, etykiety zakresów, import danych z innych programów.
esów, rodzaje, Tabele i wykresy przestawne.

Mariusz Jasiniak prowadzi szkolenia z zakresu ECDL, MS EXCEL na wszystkich poziomach
zaawansowania, AUTOCAD. Posiada uprawnienia do prowadzenia egzaminów w standardzie
VCC Certyfikat egzaminatora ECDL Project Planning, uprawnienia do przeprowadzania
zawody: Administrator sieci komputerowych, Administrator baz danych, Komputerowe
wspomaganie projektowania AutoCAD. Certyfikat egzaminatora ECDL Core, uprawnienia do

www.kompass-consulting.pl

ECDL Advanced MS Word, MS Excel MS Access, MS PowerPoint Europejski Certyfikat
Kurs
Administrator baz danych w standardzie VCC, Kurs Administrator sieci komputerowych w
ECDL Advanced

Zaawansowane Bazy Danych, Szkolenie ECDL Core w ramach projektu

projektu Akademia Kompetencji Informatycznych. Warsztaty informatyczne
komputerowy
MS Word , Szkolenie Microsoft Excel 2003
prezentacja danych
komputerowy
MS Word.

podstawy

profesjonalna analiza i raportowanie oraz

Kurs przygotowywania sushi
Ramowy program kursu:
1. Historia Sushi oraz nowe jego oblicze;
2.
- opis i charakterystyka;

rawa ryb i owoców morza,

6. Nauka przygotowania sushi: Nigiri, Futomaki, Hosomaki, Uramaki, Temaki, Gunkan,
Sashimi
7. Komponowanie zestawów Sushi;
8. Maniery przy
Adam Krzywiec
restauracjach: Nippon-Kan, Tokio w Warszawie, Sushi 77 w Sopocie, Dom sushi w Toruniu,
Sekai Sush

Szkolenia sushi prowadzi od
zdobyciem certyfikatu.
SZKOLENIE Z PNEUMATYKI
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w

pneumatycznych.

www.kompass-consulting.pl

-

wykonywaniem prac przy linii produkcyjnej.

- przypomnienie, aktualizacja, nabywanie

Klasyfikacja i podstawowy dobór zaworów pneumatycznych
-

M

- trening praktyczny

p
zawodowe w
pracowników firm produkcyjnych.

Ramowy program kursu:




:



Tomasz Tomasik

Ramowy program kursu:

Praktyczna nauka

Tomasz Tomasik

www.kompass-consulting.pl

Kurs zaawansowanej pracy z arkuszem kalkulacyjnym - Microsoft Office Excel
1. Bazy danych danyc

komórek, tabl

-

4. Formatowanie zaawansowane - Formatowanie warunkowe, niestandardowe formaty
danych, formatowanie i dostosowanie grafiki,
skoroszytu
6. Wymiana danych konsolidacja danych, tworzenie obszaru roboczego
7. Dostosowanie aplikacji for Applications

Mariusz Jasiniak prowadzi szkolenia z zakresu ECDL, MS EXCEL na wszystkich poziomach
zaawansowania, AUTOCAD. Posiada uprawnienia do prowadzenia egzaminów w standardzie
VCC Certyfikat egzaminatora ECDL Project Planning, uprawnienia do przeprowadzania
zawody: Administrator sieci komputerowych, Administrator baz danych, Komputerowe
wspomaganie projektowania AutoCAD. Certyfikat egzaminatora ECDL Core, uprawnienia do
ECDL Advanced MS Word, MS Excel MS Access, MS PowerPoint Europejski Certyfikat
Kurs
Administrator baz danych w standardzie VCC, Kurs Administrator sieci komputerowych w
ECDL Advanced

Zaawansowane Bazy Danych, Szkolenie ECDL Core w ramach projektu

projektu Akademia Kompetencji Informatycznych. Warsztaty informatyczne
komputerowy
MS Word , Szkolenie Microsoft Excel 2003

podstawy

profesjonalna analiza i raportowanie oraz

komputerowy
MS Word.
METODY

ze stanowisk osób kierowanych na szkolenie

zawodowej, a szczególnie konfliktowej.
Ramowy program szkolenia

www.kompass-consulting.pl

metod zar

bo to wynika

co to oznacza?

1. Pokolenie X,Y,Z-

2. Komunikacja z pokoleniem X,Y,Z:
-

2. Co motywuje poszczególne pokolenia?

-Jaki jest mój styl kierowania?

6. Cz

Feed Back

Anna Kawalec

SKUTECZNY SPRZEDAWCA
poznanie

technik

Ramowy program szkolenia
Aktywne pozyskiwanie klienta
 metody pracy: gra szkoleniowa
 analiza studium przypadku

ualne i grupowe
 dyskusja
 test typologia klienta

 mini

 Sprzedawca, jako ekspert, doradca, mentor.


2. Typologia klientów oraz analiza czynników podejmowania decyzji Analiza otoczenia
biznesowego klienta:

www.kompass-consulting.pl

 Praca w oparciu o Sales DISC Report
kupowania i podejmowania decyzji przez firmy Klientów.



kupowania Twojego klienta

C Sales Style- rozpoznanie stylu



sposoby dopasowania werbalnego
 Typologia i segmentacja klientów
 Typologia sprzedawców1. Poszukiwanie nowych klientów:
 Zdobywanie nowych klientów


2. Skuteczne strate
nowych:
 Budowanie sylwetki Klienta Docelowego

obrotów oraz innych kryteriów
3. Rozmowa

 Docieranie do Decydentów i identyfikacja centrum zakupowego
 Telefoniczne wznowienie kontaktu z klientem z Targów
 Pozycjonowanie siebie i firmy w trakcie
1. Techniki modelowania postaw klientów.
Przewaga konkurencyjna
Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w trudnych sytuacjach

Zasada 3xP
Zakazane zwroty
nych zwrotów
2.

ch sytuacji.

Sytuacja z klientem zdenerwowanym.
Sytuacja z klientem roszczeniowym.
Sytuacja z klientem,
1.
Podstawy autoprezentacji

www.kompass-consulting.pl

Kreowanie i wzmacnianie wizerunku profesjonalisty
Monitorowanie reakcji rozmówcy
1. Postawa prokliencka w nowocz


zachowanie)

Anna Gucwa

2-

trenerstwa jest
biznesowych.

pracowników.

1.

4. znaczenie standardów serwisowych,
6. jak

11. me

15. radzenie sobie ze stresem,

czynniki satysfakcji,

cji i organizacji pracy

cyjnym i restrukturyzacji operacyjnej.
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szkoleniowo-

Quality

Standard. Uniwersytet Eko

Ramowy program szkolenia:





Potrzeby i oczekiwania













Bariery w komunikacji
Tworzenie klimatu rozmowy
Komunikacja niewerbalna
- parafraza
Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych

Standa

wygaszenie emocji techniki

Artur Rak
zawodowe na stanowiskach handlowych. Od ponad 8 lat Trener z zakres
certyfikowany Trener Biznesu.
szkolenie dla kadry kierowniczej

mi, definiowania i

www.kompass-consulting.pl

Ramowy program szkolenia:
1. budowanie i poprawa wizerunku organizacji,

,

obawy i sposoby,
aniu,

jego funkcje i postrzeganie,

16. podejmo

szkoleniowobiznesu i szkolenio

Andrzej Kowalczyk
Uzdrowisko Rabka S.A, i

Quality

prezes
Jest autorem
biznesu i doradca
ytucie
Szkole Edukacji

trener i ekspert w zakresie
tworzenia produktu turystycznego, ekspert w projekcie doskonalenia zawodowego

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM

formie tego szkolenia pracow

Ramowy program szkolenia
: Efektywna praca w zespole

www.kompass-consulting.pl




Warunki istnienia ze









role w zespole :analiza predyspozycji indywidualnych












e dystansu




6. Relacje w zespole:

zachowania w zespole



-na





komunikacja kryzysowa
komunikacja podczas zmian w firmie

Anna Kawalec
g kariery, a

Ramowy program szkolenia:
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onelem w czasie

2. Budowanie autorytetu

II Motywowanie pracowników (finansowe i pozafinansowe)
1. Perswazja a manipulacja dyscyplina a motywacja
IV Trudne sytuacje w zespole
V Wprowadzenie do tematu analiza potrzeb stanowiska, analiza rzeczy
czasu
3. Planowanie-











o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

system planowania czasu 60/40,
zasada Pareto,
analiza ABC,
plan dnia technika Alpen,
pomoce w planowaniu sposoby organizacji pracy,
odzyskanie kontroli nad swoim czasem planowanie
sprawna organizacja dnia pracy wskazówki praktyczne,
Metody szkoleniowe:
Studium przypadku (case study)

Dyskusje
Prezentacje
Zadania
Testy, kwestionariusze
Gry + Symulacje
Coaching
Burza mózgów

Anna Tafelska
Organizacja pracy w zespole

www.kompass-consulting.pl

Ramowy program szkolenia:
czasu
III Planowanie-









niu przebiegu dnia

system planowania czasu 60/40
zasada Pareto
pomoce w planowaniu sposoby organizacji pracy
odzyskanie kontroli nad swoim czasem
sprawna organizacja dnia pracy wskazówki praktyczne
plan dnia technika ALPEN

Anna Tafelska
Szkolenie dla personelu recepcji

az wzrost

Ramowy program szkolenia:

tym

standardy i procedury

3. typologia klientów,
4. segmentacji klientów i tworzenie ofert,
6. prowadzenie prezentacji produktu w oparciu o model C-Z-K (Cecha Zaleta -

rola pracowników w tym procesie,
11. prowadzenie efektywnych rozmów telefonicznych,
przyjmowanie rezerwacji,

15. 8 kroków do satysfakcji klienta,
17. radzenie sobie z reklamacjami - (zrozumienie potrzeb, identyfikacja postaw),

20. zasad
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22. procedury pracy Recepcji

Ramowy program szkolenia:

komunikacyjnyc

10. procedury pracy i organizacji pra

13. listy kontrolne, arkusze pracy i arkusze planowania

Szkolenie z zakresu motywowania pracowników

asertywnej

Ramowy program szkolenia:

III Budowanie autorytetu

- delegowanie i egzekwowanie
V Motywowanie pracowników finansowe i poza finansowe
VI Perswazja a manipulacja dyscyplina a motywacja
VII Trudne sytuacje w zespole
ania konfliktów

www.kompass-consulting.pl

Anna Tafelska

Ramowy program szkolenia:
















Motywy kupna
Psychologiczne bariery

rozmowach z klientem?

Small talking
Poznaj siebie poznaj innych

Cechy idealnego sprzedawcy



do odkrytych potrzeb


- PPW
4. Sprzedawca w procesie





 Zamkn

Artur Rak
szkolenie dla kadry kierowniczej

u

Ramowy program szkolenia:

4. skuteczna inwentaryzacja,
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,

5. tworzenie tabel analitycznych,
gastronomii i bazie zabiegowej,
ARR/ADR, Food Cost, GOP)
9. tworzenie ofert

zastosowanie i interpretacja (w tym RevPar, GopPar,

kalku

-Lomi Nui
Ramowy program kursu:

terapeutyczne.

pracowników
personelu zabiegowego. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu personalizacji

pacjentem.
Ramowy program szkolenia:
terapeutycznej,
wykonywania poszczególnych zabiegów oraz wyklucz

terapeutycznego,
5. profilaktyka prozdrowotna,
6. syndrom BurnOut -

www.kompass-consulting.pl

i marketingu

Ramowy program szkolenia:
2. marketi
3. segmentacja klientów,
4. tworzenie ofert,
6. tworzenie pakietów i kalkulacja cen,
do
poszczególnych segmentów klientów,

11. metody wywieranie pozytyw

rola pracowników w tym procesie,
13. prowadzenie efektywnych rozmów telefonicznych,
przyjmowanie rezerwacji,

19. reklamacje

Coaching
Celem coachingu jest nabycie i

Ramowy program coachingu: Business coaching to proces wspierania w rozwoju

www.kompass-consulting.pl

zawo

SEJSA PIERWSZA:
- zapoznanie
- kontrakt (zasady pracy)
SESJA DRUGA
- stworzenie planu rozwoju coachee
SESJA TRZECIA
- omówienie realizowanego cel
- weryfikacja efektów
SESJA CZWARTA
- weryfikacja efektów
- weryfikacja efektów
SESJA SZÓSTA
- weryfikacja efektów
- podsumowanie









ins

www.kompass-consulting.pl

esjami

Hanna Król

innowacyjnych produktów i

Za

szkolenie dla kadry kierowniczej
Celem szkolenia jest wypracowanie skutecznych
nabycie
z

Ramowy program szkolenia:
2. tworzenie procedur pracy,

5. tworzenie i

8. ewolucyjna teoria przywództwa

10. do

Szkolenie dla personelu gastronomii
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu ob
pracowników gastronomii.
Ramowy program szkolenia:

www.kompass-consulting.pl

pokoleniem Y,

1.

specyfika,

2.
3.
4. menu bufetowe,
5.
6.
7. zasady pracy na sali konsumenckiej i w barze,
8.
9.
10.
11. przygotowanie sali konsumpcyjnej,
12. rodzaje i zasady serwisu kelnerskiego,
13.
14.
15.
16. room service,
17.
18.
19.
20.
21. podstawowe zasady komunikacji,
22. typologia konsumentów,
23.
ami hotelu,
24. procedury pracy w restauracji i barze,
25. podstawowa wiedza o gatunkach alkoholi i zasadach ich serwowania,
26. zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych,
27.
28. zasady serwowani alkoholi
zasady serwowania wina

Celem szkolenia je

Ramowy program szkolenia:
1. pods
2. strategia marketingowa obiektu hotelowego,
4. budowanie strategii marketingowej obiektu,

www.kompass-consulting.pl

organizacja i

5. ochrona marki w Internecie,
6. skuteczne wykorzystyw

outdoorowe),

-line (np.: adwords,
kampanie

11. marketing automation,

15. realizacja kampanii
16. pozyskiwania klientów konferencyjnych,
17. buzz marketing w Internecie, nowoczesne techniki marketingowe.

Edyta Wawrzyniak

l

st
planowanie, wprowadzanie oraz postdanego
marketingowe
pozyskiwania klientów konferencyjnych.

prz




na punktach refleksologicznych.
: utrwalanie informacji z I dnia kursu + streching stóp.

Tomasz Tomasik

www.kompass-consulting.pl

Ramowy program kursu

Twarzy. Utrwalanie schematu ruchów.

Tomasz Tomasik

Ramowy program kursu

Balijskiego Wskazania i

-

Tomasz Tomasik

Ramowy program kursu
u:

Dru

Kobido.

Tomasz Tomasik

www.kompass-consulting.pl
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