SZKOLENIE KAIZEN W GRECJI Z ANETĄ WĄTOR
WYJAZD MAJÓWKA 2018 / 27.04 – 04.05.2018 Zakynthos
Jeśli wciąż zaczynasz wprowadzać jakieś zmiany w swoim życiu i biznesie... i nic z nich nie wychodzi,
to czas zmienić sposób działania. Metoda Kaizen nie wprowadza rewolucji z dnia na dzień. Jest niekończącym się ulepszaniem ciągłego działania, dzięki temu widzisz, jakie zmiany zachodzą tydzień po
tygodniu, miesiąc po miesiącu.
PLAN SZKOLENIA
✓
Podstawy Kaizen - 10 zasad Kaizen ich praktyczne zastosowanie w życiu i biznesi
✓
cykl deminga - zastosowanie, czyli jak udoskonalać swoje życie i pracę, jak być bardziej skutecznym
✓
MUDA - jak zminimalizować marnotrawstwo czasu i pieniędzy w życiu i biznesie
✓
Prokrastynacja - odwlekanie - jak jej zapobiec?
✓
Burza mózgów - narzędzie, dzięki któremu zwiększysz swoje zyski, motywację i efekty
wność
✓
BiznesPlan - jak go stworzyć i/lub ulepszyć?
✓
Benchmarking - twoja firma, jako połączenie najlepszych strategii ludzi Twojej branży.
KAŻDA UCZESTNICZKA OTRZYMA
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA „KAIZEN W BIZNESIE”
CO DOSTAJESZ:
✓ 7 profesjonalnych zajęć trwające od 120-180 minut prowadzonych przez Anetę Wątor, autorkę książki „Kaizen w biznesie - jak rozwinąć biznes metodą małych kroków”, założycielkę
Programu Rozwoju Liderek (łącznie 14-21 h szkolenia - czas trwania szkoleń uzależniony od
woli uczestników)
✓ Zadania do wykonania + motywację do pracy własnej
✓ Skrypt szkoleniowy
✓ Możliwość indywidualnego omówienia jakiegoś zagadnienia
✓ Nawiązanie kontaktów z nowymi liderkami
NIC TAK NIE WPŁYWA NA EFEKTY SZKOLENIA JAK LOKALIZACJA

✓
✓
✓
✓

Grecja 27.04 – 04.05.2018 Zakynthos - Hotel ****+ przy plaży z Katowic
All Inclusive - wieczorami się integrujemy
Nowoczesny Hotel przy plaży, basen, siłownia, spa
Obiekt na wzgórzu, ok. 1 km od centrum TSILIVI, ok. 500 m od sklepów, barów i restauracji;
ok. 8 km od lotniska w Zakynthos; ok. 6 km od miasta Zakynthos; przystanek autobusowy ok.
500 m od hotelu.

Organizator:

Biuro Podróży Wonder Travel www.wondertravel.pl
Aneta Wątor Motiwator www.anetawator.pl

KTO CIĘ ZMOTYWUJE DO ULEPSZANIA, KTÓRE NIGDY NIE MA KOŃCA …
Aneta WWątor – certyfikowany praktyk Kaizen, autorka książki „Kaizen w biznesie - jak rozwinąć
biznes metodą małych kroków”. Przedsiębiorca, lider, który skutecznie prowadzi klientów do osiągania
wielkich sukcesów małymi krokami, autorka Dziennika realizacji celów Kaizen, e-booków, kursów
online, m.in. Samodoskonalenie metodą Kaizen. Jak w 30 dni osiągnąć szybkie zmiany małymi krokami.
Szkoli pracowników firm, które chcą poprawić wyniki sprzedaży, wewnętrzną komunikację i podnieść
produktywność z jednoczesnym eliminowaniem marnotrawstwa. Pomaga przedsiębiorczym Polkom w
osiąganiu osobistych i zawodowych celów – twórca projektu „Kobieta w biznesie”, w którym uczestniczyło dotąd ponad 3 000 kobiet i „Program Rozwoju Liderek”

WARTOŚĆ - CO OTRZYMUJESZ:
• 7 dniowe szkolenie „Kaizen w Biznesie“ o wartości 8000,- zł brutto
• Wakacje w Grecji w luksusowym Hotelu o wartości 4000 zł brutto
• Nowe ambitne znajomości, które są bezcenne 😊
• Niezapomniane wrażenia, również na wage złota
Łączna wartość to 12 000 zł brutto
-70% przy zgłoszeniu do 12.03.2018 cena 4 999,- zł/ 1 os. W pok. 2 os.
-50% przy zgłoszeniu do 25.03.2018 cena 6 000,- zł/ 1 os. W pok. 2 os.
+ BONUS dla uczestniczek zgłoszonych do 28.02.2017 Kurs online „Samodoskonalenie metodą Kaizen” o wartości 1497 zł w cenie wycieczki (kurs dostarczony zostanie po urlopie w Grecji) za 1 zł

PS. POTRZEBUJESZ FINANSOWANIA?
Rozłóż wycieczke na raty lub otrzymaj do 50 000 zł na rozwój Twojego binzesu od naszego doradcy
finansowego. Szczegóły: TOMASZ GACEK Idea Bank 785 807 946
Przy rozmowie powołaj się na kontakt od Anety Wątor, aby otrzymać najlepszą propozycję dostosowaną pod ten wyjazd.
Proponujemy Tobie wakacje z Kaizen, czyli 7 dni urlopu, połączonego z solidnym szkoleniem, codziennym kontaktem z trenerką, fantastyczne towarzystwo ambitnych kobiet o wartości od 50% do prawie 70% niżej, niż cena regularna.

Organizator:

Biuro Podróży Wonder Travel www.wondertravel.pl
Aneta Wątor Motiwator www.anetawator.pl

Numer rachunku bankowego do wpłat:
AD Innovations właściciel biura Wonder Travel z siedzibą w Krakowie ul. Garbarska 4 Nr rachunku
bankowego 93 1910 1048 2103 6012 4525 0001 Tytuł przelewu: Mjówka w Grecji z Kaizen
Masz pytania: czekamy na wiadomość od Ciebie biuro@Kobietawbiznesie.pl
DARIA WĘGRZYNEK: Assistant Manager kom. 537 540 474

Organizator:

Biuro Podróży Wonder Travel www.wondertravel.pl
Aneta Wątor Motiwator www.anetawator.pl

