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obraz

Red Hat to ciekawość ludzi i procesów, odkrywanie mocnych

stron, wpieranie rozwoju.

Red Hat to grupa pasjonatów z doświadczeniem pozyskanym

przez lata pracy w międzynarodowych koncernach.

Wyznaczamy trendy, wspieramy rozwój kompetencji, pomagamy

usprawniać organizacje, podnosimy efektywność osobistą,

pomagamy firmom osiągać sukcesy!

Co najważniejsze – osiągamy z naszymi Klientami wspólnie

określone cele. Jesteśmy przekonani, że dobre organizacje to

takie, dla których ważne są zarówno cele ekonomiczne

jak i społeczne. Według nas – rozwój to przygoda, która nigdy

się nie kończy.

Szkolenia, coaching, rozwój …



O RedHat

RedHat to ciekawość ludzi i procesów, odkrywanie mocnych

stron, wpieranie rozwoju.

RedHat to grupa pasjonatów z doświadczeniem pozyskanym

przez lata pracy w międzynarodowych koncernach i polskich

organizacjach.

Wyznaczamy kierunki rozwoju organizacji, wspieramy rozwój

kompetencji, pomagamy usprawniać organizacje, podnosimy

efektywność osobistą, pomagamy firmom osiągać sukcesy!

Co najważniejsze – osiągamy z naszymi Klientami wspólnie

określone cele. Jesteśmy przekonani, że dobre organizacje

to takie, dla których ważne są zarówno cele ekonomiczne

jak i społeczne. Według nas – rozwój to przygoda, która nigdy

się nie kończy.

Szkolenia, coaching, rozwój …
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Pracując z naszymi Klientami skupiamy się na indywidualnych

potrzebach i analizie obecnego stanu i celach strategicznych

organizacji. Zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby pracowników

oraz potrzeby przedsiębiorstwa. Definiujemy cele i wspólnie

dążymy do ich realizacji.

Do zaakceptowanych celów dobieramy

odpowiednie narzędzia:

•Warsztaty

•Szkolenia

•Trening indywidualny

•Coaching wg standarów ICC

•Mentoring

Pomagamy:

•Budować zaangażowane i zmotywowane zespoły

•Osiągać cele biznesowe przedsiębiorstw

•Rozwijać kompetencje pracowników

•Podnosić efektywność osobistą!

Jak pracujemy…



Szkolenia

Najlepszą inwestycją jest… 

inwestycja w człowieka!

•Komunikacja

•Wdrażanie zmian

•Zarządzanie zespołem

•Sprzedaż

•Marketing

Rozwój umiejętności miękkich jest kluczowy dla każdego,

kto pracuje w kontakcie z innymi. Czyli… dotyczy to większości

z nas. Praca lidera, menedżera, handlowca, czy pracownika

działu obsługi klienta wymaga ciągłego rozwoju aby dawała

satysfakcję nam oraz naszym klientom wewnętrznym

i zewnętrznym.

Specjalizujemy się w rozwijaniu 

kompetencji w obszarach:



Szkolenia dla firm

Dla firm tworzymy indywidualne projekty zamknięte.

Szkolenia skierowane do tych, którzy chcą skutecznie pozyskać

wiedzę i rozwinąć umiejętności.

Programy szkoleniowe przygotowujemy indywidualnie

dla naszych Klientów. Przed każdym ze szkoleń trenerzy dbają

aby szkolenie skutecznie wspierało cele przedsiębiorstwa. Dzięki

temu program szkolenia dopasowany jest zawsze do potrzeb

Klienta.

Prowadzimy również szkolenia otwarte

Aby wspierać rozwój kompetencji pojedynczych pracowników,

zapraszamy na szkolenia otwarte.

Stworzymy program, który będzie 

odpowiedzią na Twoje potrzeby



Coaching
Oferujemy coaching dla menedżerów

Coaching to podróż, w której potrzebna jest destynacja. W

procesie Coachingu jest to cel, który zdefiniujesz tak, aby Cię

wspierał. Wyznaczysz drogę i sposób jego osiągnięcia. Jak w

każdej podróży mogą pojawić się przeszkody, z coachem

przygotujesz się na mogące pojawić się trudności, dowiesz się

jak sobie z nimi radzić.

Na koniec zatankujesz paliwo – Znajdziesz i nauczysz się

korzystać z Twoich niepowtarzalnych zasobów, odkryjesz

motywację i nauczysz się żyć w zgodzie z Twoimi wartościami...

Wierzymy, że masz wszelkie potrzebne zasoby do osiągnięcia

celu. Proces coachingu ma za zadanie poszerzyć perspektywę i

pomóc w stworzeniu strategii działania. Zbudujesz zasoby, które

pozwalają osiągnąć cel. Nauczysz radzić sobie z

przeszkodami stojącymi na drodze do sukcesu.



Co nas wyróżnia
Nasi trenerzy to praktycy biznesu, którzy swoje

doświadczenia opierają zarówno na pracy w międzynarodowych

korporacjach, własnych firmach, jak i pracy w instytucjach

państwowych. Nasza kadra jest autentyczna

w swojej pracy trenerskiej, bazuje na prawdziwych przypadkach

biznesowych. Potrafią więc doskonale rozumieć i wspierać

poszukiwanie rozwiązań dla realnych problemów Klientów.

W trakcie szkoleń pracujemy z szeroką gamą narzędzi

zwiększających skuteczność wdrażania nowych umiejętności.

Stosujemy też w trakcie warsztatów elementy narzędzi

coachingowych.

Wysoki poziom merytoryczny szkoleń – gwarantujemy,

bo wiemy czego uczymy naszych Klientów! To nas odróżnia

od trenerów teoretyków.

Wsparcie trenerów i coachów po szkoleniu – jest

kluczową zasadą naszej firmy – nie interesuje nas zrobienie

szkolenia. Kluczowy dla nas jest realny efekt odczuwalny w

organizacji oraz na poziomie każdego uczestnika szkolenia.



Co otrzymuje Klient
Umiejętność posługiwania się narzędziami i technikami

która realnie przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

i satysfakcję osobistą.

Szkolenie dopasowane do potrzeb i wspierające cele

biznesowe firmy.

Realne wsparcie po szkoleniu – nasi trenerzy

są do dyspozycji uczestników szkoleń osobiście oraz poprzez

inne środki komunikacji aby odpowiedzieć

na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Materiały szkoleniowe – które nie są zwykłymi podręcznikami,

a tworzone są razem z uczestnikami szkolenia w trakcie jego

trwania – dzięki temu od razu systematyzują pozyskaną wiedzę.

Interakcja przy tworzeniu podręcznika podnosi zapamiętywalność

treści.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat

potwierdzający nabycie nowych umiejętności.



Programy RedHat

Przykładowe tematy szkoleń

• Skuteczny menedżer, czyli zarządzanie zespołem 

• Przywództwo w dobie kryzysu 

• Zarządzanie zmianą

• Skuteczna komunikacja interpersonalna 

• Sprzedaż konsultacyjna 

• Profesjonalna obsługa Klienta 

• Prezentacje i wystąpienia publiczne 

• Zarządzanie sobą w czasie i efektywność osobista 

• Negocjacje w biznesie 

• Asertywność i egzekwowanie 

• Rekrutacja i selekcja pracowników 

• Perswazja i wywieranie wpływu

• Marketing XXI wieku

Tworzymy i rozwijamy 

autorskie programy szkoleniowe 

Programy szkoleń i stosowane narzędzia zawsze 

tworzymy w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania 

naszych Klientów.



Kontakt
Skontaktuj się z nami!

Spytaj o szkolenie!

Dowiedz się więcej!

RedHat

e-mail: biuro@rhszkolenia.pl

tel.: +48 692 802 802

+48 791 10 30 50

NIP: 5241909938

REGON: 146423598


