Ster na Centrum Filtrowa

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!
Na hasło „Lato HR” – rabat 30% na wynajem sal szkoleniowych!

Oferujemy nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale oraz:
kompetentną i życzliwą obsługę

bezpłatny internet

możliwość dostosowania ceny
do Państwa potrzeb

dowolną aranżację sal
możliwość wynajmu sal w weekendy,
w systemie godzinowym, także po godz. 17.00

całodzienny serwis kawowy,
bez opłat za ponowne podanie

Sala A

Sala B
40 mkw

Powierzchnia
Układ „kino”
Układ „podkowa”
Układ „konferencja”
Sala
Serwis kawowy
Lunch

36 osób
24 osoby
16 osób
455 zł
650 zł
15zł/os.
od 25/os.

195 zł
280 zł

Wynajem po 17:00

Powierzchnia
Układ „kino”
Układ „podkowa”
Układ „konferencja”
Sala
Serwis kawowy
Lunch
Wynajem po 17:00

Sala C
25 mkw
18 osób
14 osoby
12 osób
370 zł
530 zł
15zł/os.
od 25/os.

160 zł
230 zł

Powierzchnia
Układ „kino”
Układ „podkowa”
Układ „konferencja”
Sala
Serwis kawowy
Lunch

20 mkw
16 osób
12 osoby
10 osób
315 zł
460 zł
15zł/os.
od 25/os.

Wynajem po 17:00

1 4 0 zł
200 zł

Promocja trwa do końca września 2015 r. Dodatkowe -5% za polubienie profilu Inwenty na Facebooku.

Dodatkowo możliwość skorzystania z:
Tabletów
30 zł/sztuka/dzień

Nagrania wideo dokumentacyjnego
35 zł/godz.

Możliwość kompleksowej obsługi
transmisji online

Informacje i rezerwacje:
Aleksandra Czwalińska, mail: aleksandra.czwalinska@inwenta.pl, tel: 604 107 280

Centrum Filtrowa - Inwenta Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75 lok. 17, 02-032 Warszawa, tel/fax: 22 50 234 70, e-mail: cf@inwenta.pl
Ceny za wynajem/dzień. Cena sali zawiera: rzutnik, tablicę interaktywną, flipchart z papierem i markerami. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Ster na Centrum Filtrowa

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!
Na hasło „Lato HR” – rabat 20% na szkolenia otwarte!

Skuteczna komunikacja
w projektach czasowych

Zarządzanie ludźmi w IM

Przywództwo

Metodyka i narzędzia
w projektach IM

Zarządzanie projektami w IM

Wprowadzenie do IM

Sprzedaż usług profesjonalnych

Aspekty prawne, etyczne
i podatkowe w IM

Personal Branding
Skuteczna rekrutacja
Retronetworking

Aspekty finansowe w projektach IM
Sprzedaż usług profesjonalnych

Dodatkowe -5% za polubienie profilu Inwenty na Facebooku.

Centrum Filtrowa jest nowatorską ofertą i zarazem integralną częścią firmy doradztwa personalnego Inwenta. To innowacyjny
ośrodek diagnostyczno-szkoleniowy dla stawiających wysokie wymagania klientów. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji
funkcjonujących na konkurencyjnym rynku współczesnej gospodarki wiedzowej proponujemy najwyższej jakości usługi w zakresie
diagnozowania i rozwoju potencjału pracowników, którzy stanowią najcenniejszy zasób każdej firmy. Nasze usługi realizowane są
przez wysokiej klasy specjalistów: konsultantów, trenerów, coachów i mentorów. Przygotowywane przez nich autorskie programy
o unikalnej na rynku tematyce odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym oraz atrakcyjną formą przekazu.
Działalność Centrum wspiera najnowsza technologia. Wszystkie sale szkoleniowe wyposażone są w tablice interaktywne. Ich
wykorzystanie w procesach edukacyjnych przekłada się na większą efektywność; rozszerzają one bowiem znacząco bazę narzędzi
i wprowadzają nową jakość do prezentowanych treści. Centrum zaopatrzone jest także w tablety, które – dzięki wielu
wbudowanym funkcjom – zdecydowanie usprawniają proces szkoleniowy. Centrum przystosowane jest dla osób
niepełnosprawnych.
Innowacyjna oferta merytoryczna i zaawansowany know how to unikalne zasoby, z których Centrum tworzy nową jakość na rynku.

Więcej szczegółów na: www.inwenta.pl/szkolenia-otwarte

