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JUST IN TIME TRAINING

GARANCE KVALITY PROJEKTU
Trénink připravili špičkoví evropští konzultanti z oblasti
managementu a obchodu ve spolupráci s vrcholovými
manažery a obchodníky. Konzultanti, kteří absolvovali
výcviky u nejlepších světových lídrů.
Videotréninky provází uznávaný mezinárodní školitel
Peter Urbanec.

JTT

ust in time training

Už jste někdy investovali nemalé peníze do vzdělání
svého pracovníka, který vzápětí odešel?
S JTT to je minulost.

just in time trainng

PRO KOHO JE TO URČENÉ?
Pro všechny Vaše pracovníky, kteří potřebují manažerské
nebo obchodnické dovednosti.

CO JE TO?

Nový revoluční interaktivní systém tréninku lidí.

V ČEM JE NOVÝ?
Spojení výhod online interaktivního videovzdělávání a drilového
tréninku se špičkovými trenéry ve školícím středisku.

FINANČNÍ RÁMCE

Jednorázová investice obsahuje:

V jednorázové investici v ceně 2 denního tréninku máte
OPAKOVANÉ vytrénování neomezeného počtu spolupracovníků.

Licence také zahrnuje online trénink při rozšíření Vašeho
obchodního nebo manažerského týmu o nové pozice.

V ČEM JE INTERAKTIVNÍ?

CO JE OBSAHEM JTT?

Video, které vtahuje do diskuze a konkrétních úloh.

Na danou pozici dostáváte:

Video plné živých situací a scén.

Interaktivní videotrénink – 11 hodin praktického know-how
pro obchodníky nebo 12 hodin špičkového know-how
pro manažery, pro neomezený počet účastníků.

Videa jsou natočena tak, aby účastníky bavilo s nimi
pracovat a aby pozitivně ovlivnila postoj s cílem
okamžité aplikace do praxe.
Součástí každé kapitoly je pracovní kniha
s aplikačními listy.
Po vypracování aplikačních listů je jistota, že Váš
pracovník zná vše, co špičkový manažer nebo
obchodník potřebuje ke své každodenní práci.
Na živém 2 denním tréninku dostane účastník
konkrétní zpětnou vazbu, jak uvedené kompetence
zvládá.
Řešitelské fórum absolventů = výměna zkušeností
s manažery a obchodníky i z jiných oblastí.

KONTAKT:

2 denní trénink pro každého uživatele v našich smluvních zařízeních
11 hodinový video trénink Obchodnické impulzy nebo 12 hodinový video trénink
Manažerské impulzy
Aplikační online kniha ke každé kapitole
Manuál pro manažery na rychlou implementační pomoc
Přístup do řešitelského fóra pro každého uživatele

Jednorázová investice neobsahuje:
Hotelové služby během 2 denního tréninku

V ČEM JE REVOLUČNÍ?
Získáváte kontinuální trénink dané pozice, ne počet vyškolených
pracovníků. To znamená, že při odchodu pracovníka z dané
pozice máte nárok na online trénink pro jeho nástupce, a to
opakovaně.

Neomezené množství připojení

PŘÍNOSY SYSTÉMU JTT
Peníze

Čas

Šetří investice za špičkové komplexní know-how.

Zrychluje aplikaci naučených poznatků
do praxe.

Šetří náklady za opakované tréninky nově příchozích
pracovníků.
Jistota, že Vaše investice do vzdělávání nebudou zbytečné.
Z hlediska investic do vzdělávání Vás nebude trápit
ﬂuktuace.

Snižuje čas na klasickou formu vzdělávání.

Pracovníci rychleji přinesou ﬁrmě zisk.

2 denní živý trénink ve školícím středisku pro neomezený
počet účastníků objednavatele.

Pohodlí
Pružně reaguje na dynamické podnikatelské prostředí.

Pracovní kniha s praktickými návody - jak jednoduše zavést
získané vědomosti do života.

Pružně reaguje na nové a opakované potřeby zaviněné
ﬂuktuací ve ﬁrmě.

Konkrétní písemný manuál pro nadřízené manažery - jak
implementačně pomoci svým spolupracovníkům,
kteří prošli systémem JTT.

Jedná se o jednoduchý systém rozvoje kompetencí,
přehledný a kontrolovatelný.
Přístup k know-how 21. století, který je systematický.

Přístup do řešitelského fóra pro absolventy systému JTT.

Aplikační pomoc pro nadřízené manažery absolventů JTT.

Test výstupní úrovně znalostí.

24 hodin, 365 dní v roce VIRTUÁLNÍ poradce a konzultant
k dispozici.

+421 948 775 009

Zkracuje dobu pro opakované tréninky nově
příchozích pracovníků.

www.impulzy.cz

www.garnetpeers.com

www.peterurbanec.sk

