O projekcie
Bielska Akademia Rozwoju to wspólne
przedsięwzięcie bielskiego start-upu
Versum i Fundacji StartUp Podbeskidzie.
Organizujemy wartościowe szkolenia i
warsztaty prowadzone przez wybitnych
specjalistów, praktyków i ewangelistów
swoich obszarów. Projekt kierujemy do
młodych i ambitnych ludzi, którzy czują
potrzebę rozwoju w obszarach
marketingu, sprzedaży czy szeroko
pojętego e-commerce.
Naszym zadaniem jest dostarczać
wartościową wiedzę w atrakcyjnej
formie. Udział w naszych szkoleniach jest
darmowy!

Bielska Akademia Rozwoju to:
Najlepsi specjaliści - zajęcia są prowadzone ze
specjalistami z różnych dziedzin, a program
warsztatów dopasowujemy do poziomu osób
które się do nas zgłoszą.
Aktualna wiedza - pracujemy na aktualnych
badaniach, przykładach i inspiracjach ze świata
marketingu i sprzedaży. Analizujemy ciekawe
case’y i wyciągamy z nich wnioski.

Forma warsztatowa - wierzymy, że nie ma
lepszej formuły nauki niż warsztaty, dlatego
projekt realizowany jest tylko i wyłącznie w
formie warsztatów.
Rozwój - chcemy, aby nasi uczestnicy zdobyli
umiejętności, dzięki którym rozwiną swoje
firmy, będą piąć się po szczeblach kariery lub
po prostu poszerzą swoją wiedzę.

CO TO JEST?

NA CZYM POLEGA?

DLA KOGO?

Bielska Akademia
Rozwoju to wspólne
przedsięwzięcie bielskiego
start-upu Versum
i Fundacji
StartUp Podbeskidzie.

Organizujemy
wartościowe szkolenia
i warsztaty prowadzone
przez wybitnych
specjalistów, praktyków
i ewangelistów swoich
obszarów.

Projekt skierowany jest
do młodych i ambitnych
ludzi, którzy czują
potrzebę rozwoju w
obszarach marketingu,
sprzedaży i zarządzania.

Nasi prelegenci:
Cykl szkoleń i warsztatów
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Zapisz się na

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE:
31 stycznia 2018

Zapisy na szkolenie:

Scrum dla zielonych
- jak wykorzystać zwinne metody
zarządzania w pracy z zespołem?

www.bielskaakademiarozwoju.pl

Prowadzący:
MARIUSZ CHRAPKO
Trener Scrum, który wierzy, że metody zwinnego zarządzania
projektami można wprowadzić w każdej dziedzinie życia. Swoją
przygodę ze Scrumem rozpoczął w 2003 roku i od tamtej pory wdrożył
Scruma w ponad 50 firmach – w Polsce i za granicą. Współpracował
m.in. z takimi markami jak: Bank Zachodni WBK, Continental, ING,
Raiffaisen Polbank, Orange.

