Aspire: to seek to attain
or accomplish a particular goal
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Grupa Aspire.

Co nas wyróŜnia.

Grupa Aspire powstała w wyniku połączenia
czterech
firm
doradczo-szkoleniowych:
Thought&Done,
Impact
Factor
Consulting,
Sorenssen Consulting oraz Exprofesso.

Jakość. Przywiązujemy ogromną wagę do kaŜdego
szczegółu naszej pracy.

Integracja europejska oraz nowe wyzwania
rynkowe skłaniają firmy do lepszej współpracy i
wymiany doświadczeń. Zyskują na tym klienci.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i
wymianie know-how, gwarantujemy dostarczenie
najwyŜszej jakości usług.
Przeszkoliliśmy ponad 5.000 osób z 15 krajów,
wdroŜyliśmy dziesiątki rozwiązań i aplikacji
informatycznych
dla
naszych
klientów.
Stworzyliśmy wiele szkoleń
e-learning.
Z
kaŜdym klientem nabywamy kolejnych
doświadczeń sprawdzonych w praktyce.

Do
wszystkich
projektów
podchodzimy
indywidualnie.
Przedstawiamy
klientom
najnowsze
rozwiązania
z
dziedziny
HR,
informatyki, konsultingu, rekrutacji i szkoleń.
WdraŜamy jedynie praktyczne, skuteczne
i sprawdzone rozwiązania.
Nasi konsultanci to eksperci w swoich
dziedzinach. Pasjonaci. Profesjonaliści. KaŜdy z
nich posiada od 5 do 20 lat doświadczenia na
kluczowych
stanowiskach
kierowniczych
w
czołowych firmach w kraju i za granicą.
Nie uczymy teorii, jeśli nie jest poparta praktyką
biznesową.

Referencje
Obecnie mamy przyjemność zaprezentować
Państwu ofertę dojrzałej, skutecznej firmy
działającej na rynku międzynarodowym juŜ ponad
10 lat, która moŜe poszczycić się doskonałymi
referencjami klientów w kraju i za granicą.

W czym się specjalizujemy:





Szkolenia z zakresu sprzedaŜy
Szkolenia menedŜerskie
Szkolenia z zarządzania projektami z
wykorzystaniem MsProject





Szkolenia e-learning



Narzędzia informatyczne do ocen
pracowniczych (w tym ocena 360 stopni)



Narzędzia informatyczne do badań opinii
pracowniczych



Narzędzia informatyczne do zarządzania
kompetencjami





Gry biznesowe
Narzędzie informatyczne do administracji
szkoleń

Jesteśmy firmą o bogatym doświadczeniu.
Naszymi klientami są między innymi takie
korporacje jak: Philip Morris, Ruch, Orbis, BP,
Telekomunikacja Polska, Fortis Bank Polska, TRW,
Coca-Cola Electrolux, Capgemini Polska, Kraft
Foods, Pliva Kraków, Jelfa, Strabag, Hellmann
Worldwide Logistics, Janssen-Cilag, Messer Polska,
Decora, Valeo, Dalkia, PGNiG, Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Giełda Papierów Wartościowych,
Motorola Polska, Axel SpringerMerck, Novartis
Pełna lista referencyjna znajduje się na naszych
stronach internetowych: www.click2edu.pl oraz
www.group-aspire.com

Szczegółowe informacje.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością
wyślemy szczegółowe informacje o wybranych
produktach pocztą lub drogą elektroniczną.
Na Państwa Ŝyczenie udostępnimy równieŜ wersje
demonstracyjne naszych narzędzi informatycznych
i szkoleń e-learning.
PROSIMY O KONTAKT. DZIĘKUJEMY.

Doradztwo
Organizowanie spotkań integracyjnych
Edutainment

wwww.group-aspire.com

