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Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

Kraków,

14.04.2014

REFERENCJE
Firma Szkoleniowa
specjalistyczne

Prokadra zrealizowała

w ramach projektu

>-

"Polityka

>-

"Innowacyjna

na zlecenie Małopolskiej

"Ekspert do spraw innowacji"

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. szkolenia
z następujących

tematów:

13-14.11.2013

kadrowo-płacowa",

strategia marketingowa,

budowanie

marki oraz skuteczne narzędzia marketingowe",

16-

17.11.2013,28-29.11.2013,15-16.03.2014

>>-

"Strategia

>-

"Innowacyjne

>-

"Marketing

rozwoju firmy", 05-06.12.2013

innowacyjnego

"Zmiany w podatku VAT i CIT, optymalizacja
narzędzia marketingowe
i sprzedaż

podatkowa",

03-04.02.2014

w działalności handlowej",

bezpośrednia

- skuteczne

narzędzia

12-13.02.2014

i metody,

komunikacja

mobilna",

17-

18.02.2014

>-

"Marketing

>-

"Nowoczesne/Innowacyjne

>-

,,Akademia CIT", 06-07.03.2014

>-

"Trening umiejętności

>-

"Wywieranie

>-

,,szacunek i lojalność w budowie silnej marki", 10-11.03.2014

>>-

"Excel w pracy finansistów
"Znaczenie

i sprzedaż bezpośrednia,

komunikacja

mobilna",

26-27.02.2014

20-21.02.2014

narzędzia marketingowe",

06-07.03.2014

sprzedażowych",

wpływu, język perswazji, sztuka porozumiewania

Social Media

i księgowych"
w rozwoju

się, techniki NLP", 08-09.03.2014

12-13.03.2014

marki - prowadzenie

działań

promocyjnych

w mediach",

13-

14.03.2014

>-

"VAT - zmiany aktualnie obowiązujących

>-

"Marketing

>-

ulnnowacyjny

>-

"Google Adwords - poziom podstawowy,

>-

"Zarządzanie

personelem

w firmie usługowej,

>-

"Zamówienia

publiczne",

25-26.03.2014

i sprzedaż bezpośrednia",
marketing

przepisów",

18-19.03.2014

społeczności owy, Social Media", 20-21.03.2014
narzędzia marketingu

Firma Prokadra należycie wywiązała się z powierzonych
W oparciu
Szkoleniowa

o wykonane

18-19.03.2014

zamówienia

Małopolska

Prokadra realizuje zakontraktowane

21-22.03.2014

internetowego",

branża fitness", 24-25.03.2014

jej zadań.

Agencja

Rozwoju

Regionalnego

S.A. stwierdza,

że Firma

szkolenia w sposób rzetelny i profesj.~malny.
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