Oferta szkoleń Akademii Biznesu MDDP
w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu
Finansowania Usług Rozwojowych

www.szkolenia-dofinansowane.net

Warszawa, dn.14.02.2017

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie
na usługi szkoleniowe, dzięki którym ma możliwość rozwijać swoje kompetencje oraz
realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.
Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach
przedsiębiorców MŚP i ich pracowników.
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w wysokości do
80% wartości wybranego szkolenia.
Szkolenia organizujemy zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej i możemy dopasować je
do potrzeb danego przedsiębiorcy.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, jakie oferuje Akademia Biznesu MDDP
dostępną na stronie internetowej: http://szkolenia-dofinansowane.net oraz przekazania jej
lokalnym przedsiębiorcom.

Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu
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OFERTA SZKOLEŃ

SZKOLENIA KOMPUTEROWE
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie - Microsoft Excel od podstaw
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie - Microsoft Excel
Promocja w Internecie od A do Z - Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online krok po kroku
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR

SZKOLENIA BIZNESOWE
Podstawy zarządzania projektami
Akademia kadr 2017 - 3 dniowe warsztaty
Negocjacje biznesowe - Techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC
Marketing w rozwoju firmy
Komunikacja wizualna w biznesie
Rekrutacja i selekcja pracowników
Spotkania handlowe- techniki, wykorzystanie narzędzi do prowadzenia spotkań z klientami
Techniki sprzedaży – pozyskiwanie i długofalowa współpraca z klientem - szkolenie 2-dniowe
Procesy sprzedaży - 4-dniowe warsztaty praktyczne
Analiza sprzedaży jako wsparcie procesów decyzyjnych - szkolenie 2-dniowe

SZKOLENIA KSIĘGOWE I FINANSOWE
Akademia VAT - kurs 4-dniowy
Akademia CIT - kurs 4-dniowy
VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian
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Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium
wiedzy
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - warsztaty komputerowe
Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw
Podatki dla mikro i małych przedsiębiorstw
Controlling - kurs 10 dniowy
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r.

KURSY ZAWODOWE
Akademia księgowości - Certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego
(symfonia) kurs weekendowy
Akademia główny księgowy - Certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych
księgowych kurs weekendowy
Akademia doradcy podatkowego - Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs
weekendowy
Specjalista ds. kadr i płac - Praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)

INNE
Ochrona danych osobowych w praktyce firm
Sposoby radzenia sobie ze stresem
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MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU Sp. k.

Należymy do grona trzech największych firm szkoleniowych w kraju, jesteśmy liderem szkoleń
z zakresu księgowości.
Od ponad ośmiu lat dostarczamy Państwu praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleń,
kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne
warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych,
zawodowych, osobistych i informatycznych.
MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp. k. w liczbach:
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NASI KLIENCI I NAGRODY

Podczas realizacji każdego programu rozwojowego (bezwzględu na jego formę) kluczowa jest dla nas
Jakość świadczonych usług. Firmy, które skorzystały z naszych szkoleń, to zarówno spółki z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak też
największe grupy kapitałowe oraz jednostki sektora finansów publicznych. Niezmiernie cieszy nas
fakt, że nasze przedsięwzięcia spotykają się z tak dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych firm szkoleniowych
w Polsce opublikowanym przez „Book of Lists 2015/2016”. Ranking
opracowany został na podstawie osiągniętych przychodów

Pierwsze miejsce w Ranking Firm Szkoleniowych opublikowanym
przez „Gazetę finansową” w marcu 2015 r. Ranking opracowany
został na podstawie wysokości osiągniętych przychodów, zakresu
prowadzonych szkoleń, liczby trenerów oraz liczby klientów.

Firma Szkoleniowa 2014 tytuł nadany w ramach konkursu Firma
Szkoleniowa 2014 organizowanego przez Centralne Biuro
Certyfikacji Krajowej (CBCK). Konkurs miał na celu wyłonienie
instytucji oferujących usług szkoleniowe i doradcze na najwyższym
poziomie, realizowane w oparciu o autorskie programy przez
wyspecjalizowaną kadrę trenerów.
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WYKONAWCA

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU Sp.k.
Budynek Atrium Tower
Al. Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa
KRS:0000288782, NIP: PL 7010088170
tel. (+48 22) 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90
e-mail: szkolenia@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie szkoleń:
Gabriela Kotuła
e-mail: gabriela.kotula@akademiamddp.pl;
biuro@szkolenia-dofinansowane.net
tel. +22 208 28 58
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