AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO KOMPAS
to marka sprawdzona na rynku szkoleń i biznesu

Wierzymy, że każdy sukces oparty jest na sumiennym podejściu
do rozwoju. Chcemy, aby każdy organizowany przez nas projekt
miał przełożenie w praktyce, dlatego nasza współpraca z firmami określana jest na podstawie indywidualnych zapotrzebowań
zgodnych z branżą, dostępnymi narzędziami i głównym celem
danej instytucji.
Precyzyjnie analizujemy potrzeby naszych Klientów,

Małgorzata Dudek i Małgorzata Bukowska-Selwon

zarówno tych indywidualnych, jak i grupowych, po to by

Dzięki działaniom, które realizujemy wzrasta pozytywny

nasza oferta spełniała WSZYSTKIE oczekiwania.

wizerunek przedsiębiorstwa, jego wiarygodność, zmotywowanie
pracowników, a w konsekwencji i przychody.

W trakcie trwania procesu szkoleniowego, coachingowego lub
doradczego modyfikujemy nasz system pracy, by elastycznie

Poprzez współpracę firm działających zgodnie z etyką biznesu,

wyciągnąć ze współpracy jak najwięcej oczekiwanych efektów.

podnoszą się standardy i rośnie lokalna lojalność.evellores nonsedit, qui diatis aut re, nobit, officiur reraecere conseditam et eossusaperia cus arume lisit volupid quo qui occatae nient.
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NASZĄ MISJĄ JEST
prowadzenie do sukcesów zawodowych wskazując kierunek kompetencji jutra.

98,7

59%

11tys.

pozytywnych opinii o szkoleniach

wydanych certyfikatów

uczestników to pracownicy szeregowi,
36 % to menadżerowie nastawieni

!

na rozwój, 5% zarząd firmy
W 2016 roku otrzymaliśmy pozytywną ocenę i certyfikat ISO potwierdzający naszą działalność
zgodną z normami ISO 9001:2008. W roku 2017 przeszliśmy na nową normę ISO 9001:2015.

Kto skorzysta
ze szkoleń?
Dyrektorzy

Menadżerowie

Zarząd

Liderzy

Właściciele
Firm

Kierownicy
działów

Szeregowi
pracownicy

Szkolimy na terenie Polski oraz za jej granicami.

STRONA | 2

Piotr Walczak i Paweł Madaj
Członkowie Zarządu

Jolanta Taparek
Dyrektor zarządzający Modern School
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Marek Borowicz
Prezes Zarządu

Z pełną odpowiedzialnością polecam Akademię Rozwoju Osobistego
Kompas jako rzetelną i profesjonalną firmę.
Standardy obowiązujące w Akademii w pełni spełniły wszystkie nasze
oczekiwania. Współpraca ta przyniosła wiele korzyści naszej firmie i do
tej pory miło wspominamy ten czas, a w przyszłości na pewno jeszcze
Alicja Adamiec-Ślipy
Wiceprezes Zarządu

skorzystamy z usług Akademii.
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Podczas współpracy mamy otwarte spojrzenie na rzeczywistość z różnych perspektyw. Odważnie mówimy
o ryzykach. Wolimy wspólnie nimi zarządzić, niż gasić

Staje my s ię części ą orga ni zacj i

JAK DZIAŁAMY?

pożar, gdy wystąpi. Wymiatamy problemy spod dywanu
skupiając się na rozwiązaniach.
Doświadczenie uczy nas, że nie ma jednego rozwiązania
dobrego dla każdego. Dobre rozwiązanie to takie, które
przyjmie się w danej rzeczywistości organizacyjnej.
Dlatego dużą wagę przywiązujemy do zrozumienia
uwarunkowań Klienta. Pozwala to w partnerski sposób
proponować, bądź wspólnie wypracowywać trafne
rozwiązania, które następnie łatwiej wdrożyć w życie.
Pracujemy w oparciu o proces, na który składają się etapy:

Jako firma stawiająca na sukces prowadzonych
szkoleń zapewniamy:

1
2
3
4

efektywność
poświęconego czasu

dynamiczne
warsztaty praktyczne

niezawodne
techniki

nowoczesne
metody nauczania

diagnoza

Jesteśmy odpowiedzialni za rezultaty naszych szkoleń,

realizacja

dlatego nasza praca to gwarancja jakości i pasji, jaką

wdrożenie

wkładamy w szkolenia sygnowane naszą marką.
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prowadzenia szkoleń

METODY

INTERAKTYWNE WYKŁADY

BURZE MÓZGÓW

Nasi trenerzy, aktywnie oddziałowują
na grupę i przez cały czas trwania szkolenia zaangażowani są w koordynację
jego przebiegu. Angażują uczestników
m.in. pytaniami, wizualizacją treści czy
mikro-ćwiczeniami.

Uczestnicy podczas szkolenia są maksymalnie angażowani w wykorzystanie
własnego potencjału. Pracując wspólnie
w grupie, szukamy i wybieramy najlepsze pomysły oraz dopasowujemy je do
określonych potrzeb.

ĆWICZENIA POBUDZAJĄCE

DYSKUSJE MODEROWANE

Korzystając z kreatywnej formy ćwiczeniowej trenerzy wywołują w grupie różne emocje, tak aby zwiększyć poziom
koncentracji i i aktywności uczestników.

Prowadzone dyskusje umożliwiają
wymianę doświadczeń, dzielenie się
wiedzą i spojrzenie na powstały problem z różnych perspektyw. Zadaniem
naszych trenerów jest moderacja, tak
aby praca przebiegała w optymalny
sposób efektywności

DLA OSIĄGNIĘCIA CELU CZASAMI PRACUJEMY POD PRĄD.
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„
„
„

Cieszę się że tu trafiłem, polecam każdemu kto
szuka konkretnej wiedzy i narzędzi :)
z pewnością wrócę na kolejne szkolenia!
- ADAM MROCZKA

Polecam - szkolenia na wysokim poziomie, zdobyta

wiedza do wykorzystania w praktyce w swojej firmie.
Każdy kto szuka pomysłu na siebie i chce się

rozwijać powinien skorzystać z Akademii Kompas.
- KAROLINA FILIPKOWSKA

Bardzo pozytywna ocena dla wszystkich

trenerów z Akademii Kompas. Szkolenia na
najwyższym poziomie.
- DAMIAN ZAWADZKI

„
„
„

Kolejne szkolenie z Akademią Kompas! Mega
profesjonalne i bardzo ciekawe. Szczerze
polecam szkolenia z tą firmą.
- SYLWIA OSSOWSKA

5 na 5 gwiazdek! Polecam! Trenerzy rzetelni,
solidni, elastyczni do grupy szkoleniowej.

Praktyka i teoria, śmiech i interakcja. Chętnie
wrócę na kolejne szkolenie.
- MONIKA SALWIN

Wspaniała atmosfera, ciepło i otwartość,

elastyczność a przy tym pełen profesjonalizm,
to wyróżnia Akademię Kompas.
- JULITA KOWALEWSKA
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Akademia Kompas to dla Model Art. sp. z o.o. część organizacji. Współpracujemy ze sobą od dwóch lat
w zakresie poprawy organizacji, komunikacji, szkoleń oraz motywowania pracowników głównie kadry
kierowniczej i zarządczej. Zespół Doradców Akademii Kompas to profesjonaliści w swojej dziedzinie.
Adam Wieżel

Ewa Szyłobryt

Prezes Zarządu oraz współwłaściciel Model-Art

Członek Zarządu oraz współwłaściciel Model-Art

Mamy okazję współpracować z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas już od kilku lat. Firma ta charakteryzuje się bardzo dogłębną analizą potrzeb pod które odpowiednio dopasowuje programy szkoleniowe.
Podążą za potrzebami klienta nieustannie podnosząc poziom jego rozwoju. Kadra Akademii Kompas to
osoby wrażliwe na sugestie oraz potrzeby rozwojowe firmy którą obsługują. Polecam Akademię Kompas
jako partnera godnego współpracy.

Teresa Korpal
Współwłaściciel sklepów Entra

Firmę Akademia Rozwoju Osobistego Kompas znamy od kilku lat. W ostatnim roku dzięki możliwościom
dofinansowań podjęliśmy aktywną współpracę związaną z realizacją szkoleń dla naszych pracowników oraz
właścicieli firmy. Współpraca ta dała nam możliwość nowego spojrzenia na szkolenia oraz rozwój firmy. Polecamy Akademię Rozwoju Osobistego Kompas jako partnera godnego polecenia. W przyszłości na pewno
jeszcze skorzystamy z usług Akademii.
Joanna Ptak i Emilia Korzyńska
Zarząd Firmy Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych Metamorfoza
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Szkolenia menadżerskie:
Głównym powodem, dla których Klienci wybierają kursy i szkolenia menedżerskie jest fakt, że są one prowadzone
przez praktyków a wiedza przekazywana jest w ciekawej i angażującej formie. Łaczymy doświadczenia z zarządzania w wielu firmach z którymi współpracujemy i przekazujemy je kolejnym osobom zarządzającym. Praktyczna
wiedza jest najważniejszą wartością szkoleń.

WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

EMPLOYER BRANDING - budowanie wizerunku dobrego

PRZEPŁYW INFORMACJI W FIRMIE

organizacji
DELEGOWANIE ZADAŃ
OCENA OKRESOWA i prowadzenie rozmów

szkoleń

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach interpersonalnych oraz szkolić pracowników szeregowych?
Niezależenie od wiedzy i umiejętności technicznych, umiejętności miękkie są niezbędne do tego, aby osiągnąć
sukces zawodowy. Aby zmieniała się organizacja muszą zmieniać się również jej pracownicy, dlatego inwestycja
w ich rozwój jest nieodzownym elementem strategii firmy.

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

pracodawcy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Katalog

Szkolenia pracownicze i interpersonalne:

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
TRENING ASERTYWNOŚCI
INTELIGENCJA EMOCJONALNA

z pracownikami

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

ZARZĄDZANIE CELAMI

MOTYWACJA FINANSOWA I POZAFINANSOWA
ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI i coaching
menadżerski Budowanie autorytetu w zarządzaniu

Szkolenia z obsługi klienta:
Obsługa klienta jest czynnikiem wpływającym na wizerunek firmy czy instytucji. Tylko zadowolony, z jakości
obsługi klient może zostać stałym odbiorcą produktów i usług i rekomendować dalej firmę, markę czy produkt.
Obsługa klienta wymaga przede wszystkim umiejętności komunikacyjnych, dlatego też szkolenia prowadzone
przez naszych trenerów mają charakter warsztatowy, angażujący poprzez ćwiczenia i scenki uczestników zajęć.

EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU
w obsłudze klienta
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Szkolenia sprzedażowe:
Od kilku lat angażujemy się w realizację projektów sprzedażowych dl kadry handlowej z sektora MŚP na terenie
całej Polski. Trenerzy prowadzący szkolenia sprzedażowe mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
sprzedaży, budowania skutecznych działów handlowych i sprzedaży bezpośredniej. Są doświadczonymi praktykami, którzy nieustannie podążają za zmieniającymi się potrzebami klientów. Działają elastycznie i z pełnym
zaangażowaniem budują ponadprzeciętne relacje. Naszą wartością jest dzielenie się wiedzą.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

najbardziej zaawansowany program przygotowując

W FIRMIE kim jesteś, co chcesz powiedzieć rynkowi i do

zespoły sprzedaży do sprawnego i skutecznego działania

kogo mówisz?

( 8 dni szkoleniowych )

szkoleń

Szkolenia marketingowe, które oferujemy ukierunkowane są na zrozumienie roli działań promocyjnych w firmie
oraz na budowaniu wizerunku poszczególnych jej elementów. Szkolenia organizowane są w formach zamkniętych
szkoleń lub otwartych. Prowadzone są w sposób praktyczny, który pozwala przekuwać wiedzę w umiejętności.

OFENSYWNY PROGRAM ROZWOJU SIŁ SPRZEDAŻY -

na nowoczesnym i głęboko nasyconym rynku

Katalog

Szkolenia marketingowe:

NOWOCZESNY MARKETING DLA MIKRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - uwolnij potencjał

SKUTECZNE NEGOCJACJE

swojej marki i wejdź na wyższy poziom kontaktu z klientami

STORYTELLING W SPRZEDAŻY - czyli jak budować

FACEBOOK - jak założyć i prowadzić efektywny fanpage

historie, które sprzedają i budują wizerunek
przedsiębiorstwa
SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

SKUTECZNE REKLAMOWANIE SIĘ NA FACEBOOKU
FACEBOOK MASTER I MARKETING MESSENGER
- skuteczne wykorzystanie w biznesie
MARKETING INTERNETOWY z wykorzystaniem działań
SEO i mediów społecznościowych w sklepie internetowym
JAK STWORZYĆ STRONĘ INTERNETOWĄ NA WORDPRESSIE poziom podstawowy
STRATEGIA CONTENT MARKETINGU w Internecie
- podstawy
GOOGLE ANALITYCS poziom średniozaawansowany
FOTOGRAFIA PRODUKTÓW na potrzeby Social Media
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Szkolenia jakościowe:
Umiejętne wykorzystanie poszczególnych narzędzi jakościowych, a także rozwój przemysłu i technologii sprawiają,
że ciągłe aktualizowanie swojej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Nasi trenerzy pokazują w jaki sposób wdrożyć najwyższe standardy lub usprawnić procesy, aby działania firmy
minimalizowały marnotrawstwo i wpływały na wysoką efektywność.

PROFESJONALNA POKOJOWA W HOTELU

PDCA jako narzędzie ciągłego doskonalenia procesu

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SALĄ restauracyjną

projektowych opartych na narzędziach jakości
WYMAGANIA I ZASADY DOTYCZĄCE - Pełnomocnik/
Koordynator systemu zarządzania jakością wg nowej normy

szkoleń

Opracowując programy szkoleniowe braliśmy pod uwagę nie tylko specyfikę działalności hotelarskiej, czy procedury i procesy usługowe, ale także coraz większe wymagania stawiane personelowi przez klientów w zakresie wysokiej jakości świadczonych usług. Wszystkie szkolenia prowadzone są według sprawdzonej formuły praktycy-praktykom, z ogromnym naciskiem na praktyczny aspekt i użyteczność przekazywanej wiedzy.

KAIZEN I 5S w praktyce

BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACJI oraz zespołów

Katalog

Szkolenia hotelarskie:

PN-EN ISO 9001:2015
ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ wg normy ISO 9001:2015
HACCP/ GMP/ GHP - dokumentowanie systemów
zarządzania jakością
AUDYTOR WEWNĘTRZNY GMP/GHP/HACCP/BRC/IFS/
ISO 22000/ ISO 9001/ ISO 14001/ISO 18000
PRAWIDŁOWE ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

i recepcją
PROFESJONALNA OBSŁUGA GOŚCIA na recepcji
i w gastronomii
MARKETING W HOTELU W PRAKTYCE
ZARZĄDZANIE OBIEKTEM HOTELOWYM
PODSTAWY PRACY NA KUCHNI HOTELOWEJ
MARKETING INTERNETOWY z wykorzystaniem działań
SEO i mediów społecznościowych w sklepie internetowym
JAK STWORZYĆ STRONĘ INTERNETOWĄ na
WordPressie, poziom podstawowy
STRATEGIA CONTENT MARKETINGU w Internecie
- podstawy
GOOGLE ANALITYCS poziom średniozaawansowany
FOTOGRAFIA PRODUKTÓW na potrzeby Social Media

Pozostałe szkolenia:
W zależności od potrzeb klienta.
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ZARZĄDZANIE - EMPLOYER BRANDING
Narzędzie identyfikacji pracowników z firmą

Autorskie narzędzie Akademii Kompas jest odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku pracodawcy oraz strategią opartą na latach NASZYCH DOŚWIADCZEŃ trenerskich oraz obserwacji
firm i przedsiębiorców nimi zarządzających.

Zidentyfikowanie
z firmą

Wykrycie potencjału

Zbudowanie ścieżki
rozwoju

Wymienione elementy niewątpliwie BUDUJĄ IDENTYFIKACJĘ
z firmą a brak któregokolwiek z nich niesie za sobą ryzyko odej-

Utrzymanie pracownika
lub selekcja

ścia pracownika w którego proces rekrutacji zainwestowaliśmy.
Stała rekrutacja

Pomagamy na każdym poziomie piramidy.
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SPRZEDAŻ
Sprawdzona metoda 4 filarów

A
Sprzedawca
i marka jego firmy

Gdy pracujemy z klientami nad procesem sprzedaży bardzo
mocno budujemy świadomość marki i produktu w marce.

C
Unikalne
potrzeby klienta

Sprzedaż

Opieramy się na sprawdzonej i autorskiej metodzie 4 filarów,
aby zbudować pełen proces sprzedażowy bo dobry sprzedawca
to nie tylko osoba komunikatywna, ale też osoba która WIE czym
jest marka, którą sprzedaje.

B
Osobowość i doświadczenie klienta / marka
jego firmy

D
Sytuacja
rynkowa

Analizujemy symptomy, określamy działanie i podnosimy
kompetencje, aby wspólnie zrealizować wyznaczony cel zmiany.
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PROMOCJE
dla nowych i stałych klientów

80%
80%
80%

gwarancja
gwarancja
gwarancja

Posiadamy aktywny profil w Bazie Usług Rozwojowych ad-

Jeśli w przypadku szkolenia otwartego uznasz, że

ministrowaną przez PARP, dlatego nasze szkolenia mogą być

potrzebujesz powtórzyć lub utrwalić wiedzę, możesz

realizowane z dofinansowaniem do 80 % dla klientów

BEZPŁATNIE przyjść na kolejną edycję tego samego

z sektora MŚP lub na doradztwo do 50%. *

szkolenia!

dofinansowania
dofinansowania
dofinansowania

* Możliwość realizacji szkoleń z dofinansowaniem zależna od środków zgromadzonych na koncie projektu.

nauczenia
nauczenia
nauczenia
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15 -16.06.2020

W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach ogranizowanych przez Akademmię Kompas. Szkolenia
przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a umiejętności interpersonalno - organizacyjne i ogromna wiedza
trenerów skłaniały uczestników szkolenia do podejmowania wielu dyskusji związanych z tematyką szkolenia, uczestnictwa
w warsztatach i integracji szkolnej grupy. Dzięki temu organizowane szkolenia są dynamiczne, aktywne i wysoce efektywne.
Maciej i Sylwia Ossowscy
Właściciele Firmy

Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas na początku naszej współpracy dokonała analizy potrzeb szkoleniowych, na której
podstawie przygotowała program szkoleń odpowiadający naszym potrzebom. Doceniamy zaangażowanie, profesjonalną kadrę oraz
elastyczne podejście do współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach widzę, że kadra naszej firmy podniosła znacząco swoją świadomość w zakresie szkoleniowym, poszerzyliśmy wiedzę oraz zdobyliśmy nowe umiejętności, które wdrażamy już w codziennych
działaniach. Akademia Rozwoju Osobistego Kompas jest firmą wartą polecenia i godnym partnerem do współpracy.
Dominika Gołębiowska
Właściciel

Współpraca z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas przyniosła naszej firmie realne pozytywne i długotrwałe efekty. Przeprowadzone szkolenia i usługi coachingowe poprzedzone były dogłębną analizą potrzeb firmy oraz oczekiwań uczestników. Wysoki poziom
merytoryczny, doskonałe dopasowanie usług do naszych potrzeb, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów oraz nastawienie na
długofalową współpracę sprawiły, że odbyte szkolenia i sesje coachingowe wymiernie przyczyniły się do rozwoju naszej firmy,
a także stały się impulsem do osobistego rozwoju poszczególnych uczestników. Szczerze polecam.
Anna Jankowska
Wiceprezes Zarządu Północnej Grupy Narzędziowej Sp. z o.o
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Skontaktuj się

Z NAMI

Realizujemy szkolenia

DZIAŁ SPRZEDAŻY SZKOLEŃ
Magdalena Gurgacz-Abusalem

Gabriela Klimowicz

Koordynator do spraw szkoleń
tel. +48 513 013 332
rekrutacja@akademiakompas.pl

Biuro Firmy
tel. +48 572 805 864
biuro@akademiakompas.pl

na terenie całej Polski
i poza jej granicami.

Zarząd
Małgorzata Dudek

Małgorzata Bukowska-Selwon

tel. +48 500 181 698
poczta@akademiakompas.pl

tel. +48 501 333 518
malgorzata.bukowska@akademiakompas.pl

KONTAKT
Telefon:
+48 500 181 698
E-mail:
poczta@akademiakompas.pl
Adres biura:

Biuro
Jagielońska 91A pok. nr 031 i 032, 10-356 Olsztyn
(Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji)
Adres do korespondencji: Różnowo 59P, 11-001 Dywity
NIP: 7391170097
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