Szanowni Paostwo,
Z przyjemnością informujemy, iż firma OMNI Training & Consulting wzbogaciła swoją ofertę
o szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym
Pracodawca może otrzymad środki na sfinansowanie szkolenia:
- mikroprzedsiębiorcy - 100% dofinansowania
- pozostałe podmioty - 80% dofinansowania (małe, średnie, duże firmy); uwaga 20% kosztów
pokrywa pracodawca!
Z oferty mogą skorzystad wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę na umowę
o pracę. W latach 2014 – 2015 dofinansowanie dotyczy pracowników, którzy ukooczyli 45 rok życia.
Nasze szkolenie, jakie oferujemy, dotyczy rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji w zakresie

e-marketingu oraz bezpieczeostwa w sieci.
W szczególności zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa, które nie posiadają w strukturach swojej firmy
osobnego działu zajmującego się marketingiem i promocją, oraz które chcą poznad narzędzia
promowania swojej firmy w sieci. Dzięki pokazanym podczas szkolenia narzędziom dotrą Paostwo do
osób zainteresowanych ofertą Paostwa firmy.

Temat szkolenia: E- marketing. Wykorzystanie nowych technologii w pracy przedsiębiorstw.
Termin szkolenia: 2 razy po 3 dni szkoleniowe (piątek – niedziela) (razem 6 dni szkoleniowych;
48 godzin)
Planowane szkolenie - przełom lipca/sierpnia 2015 r.
Tematyka szkolenia:


Prowadzenie kampanii reklamowych i e-mailingowych,



Pozycjonowanie stron internetowych,



Tworzenie sklepu internetowego,



Tworzenie zarządzanej strony firmowej,



Zagadnienia prawa autorskiego stosowane w odniesieniu do sieci Internet,



Regulacje prawne dotyczące umów zawieranych przez sied Internet,



Korzystanie z usług świadczonych w chmurze (SaaS - Software as a Service).

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy m.in. Ryszard Brzegowy.

Miejsce szkolenia: biuro firmy OMNI Rafał Olszowski w Krakowie, ul. Batorego 2/30
Cena szkolenia: 3500 zł netto (finansowane nawet do 100% z KFS dla mikroprzedsiębiorstw)
W cenę szkolenia zostały wliczone przerwy kawowe oraz obiad.
UWAGA! Koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualne noclegi dla uczestników nie są
finansowane w ramach dofinansowania.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą min. 5 osób spełniających wymogi dofinansowania
w Paostwa firmie – istnieje możliwośd zorganizowania szkolenia zamkniętego specjalnie tylko dla
Paostwa.

Kto może wziąd udział w szkoleniu (warunki konieczne, by otrzymad dofinansowanie):
- osoba, która jest w wieku 45+ i jest zatrudniona w firmie na umowę o pracę.
Ze środków unijnych może skorzystad również pracodawca tj. wspólnik, członek zarządu,
przedsiębiorca.
Niestety osoba, która brała udział w szkoleniu „E – marketing” w zeszłym roku w naszej firmie nie
może po raz drugi skorzystad z takiego szkolenia.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy składa we właściwym ze względu na siedzibę
pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy wniosek
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Oferujemy pomoc w uzupełnieniu dokumentów (formularza i załączników) oraz napisaniu
uzasadnienia celem wzięcia udziału w naszym szkoleniu.

Gdyby Paostwo byliby zainteresowani naszą ofertą – prosimy o kontakt
telefoniczny +48 531-361-290 lub mailowy l.lonc@omni.pl

