PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ!

POSZERZ SWOJĄ
DZIAŁANOŚĆ
O PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE
PROGRAM ERASMUS+, MIĘDZYNARODOWY
FUNDUSZ WYSZEHRADZKI, POLSKO-UKRAIŃSKA
RADA WYMIANY MŁODZIEŻY

LINGUA CONSULTING SP. Z O.O.

DLACZEGO WARTO?
Programy i Fundusze międzynarodowe to
coraz bardziej popularna droga dla rozwoju
organizacji, firm, stowarzyszeń. Nie tylko
umożliwiają zdobycie nowych kontaktów
międzynarodowych, ale także realne profity dla
Twojej działalności.
Wybieraj spośród trzech Planów i dostosuj
ofertę do swoich potrzeb!

BASIC

MULTI

MAXI

Udział w webinarium
online z możliwością
zadawania pytań i
analizy własnej sytuacji
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2 konsultacje
w wybranej formie
(podczas spotkania
w biurze LC lub online)

2 konsultacje
w wybranej formie
(podczas spotkania
w biurze LC lub online)
Przeczytamy Twój
wniosek - zapewniamy
analizę i feedback dla
Twojego wniosku
projektowego

NASZE SZKOLENIA
ETAPY

ZGŁOSZENIA

WEBINARIUM

KONSULTACJE

KORZYŚCI

ZGŁOSZENIA
Na najbliższą edycję, która odbędzie się w dniach 20-21 lipca zapisy
zbieramy do 18 lipca.
Zgłoszenia odbywają się telefonicznie: 604 993 020
Lub poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/qboSg5kwdfBR7v3L9

NASZE SZKOLENIA
STRUKTURA

ZGŁOSZENIA

WEBINARIUM

KONSULTACJE

KORZYŚCI

WEBINARIUM
Czas trwania: 2 spotkania online po 3 godziny
Liczba uczestników: 10 osób
Zakres szkolenia:
- Erasmus+ 2021-2027 - unowocześniony program z wieloma zmianami,
- wymiany młodzieżowe i treningi dla osób pracujących z młodzieżą,
- jak napisać wniosek i jak się do tego przygotować.
Trener: Magdalena Bednarek - prezes Lingua Consulting, koordynator
projektów międzynarodowych, wieloletni trener, posiada na koncie
ponad 30 wygranych projektów.
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ZGŁOSZENIA

WEBINARIUM

KONSULTACJE

KORZYŚCI

KONSULTACJE
Umożliwiamy odbycie indywidualnej konsultacji w wybranej formie,
zarówno stacjonarnej (podczas spotkania w biurze LC), jak i w formie
online.
Czas trwania: 45 minut
Koszt: 150 zł (100 zł w pakiecie Multi i Maxi)
W ramach pakietów Multi i Maxi zapewniamy 2 indywidualne
konsultacje wliczone w cenę danego pakietu.
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KORZYŚCI
Programy i Fundusze międzynarodowe to coraz bardziej popularna
droga dla rozwoju organizacji, firm, stowarzyszeń. Nie tylko
umożliwiają zdobycie nowych kontaktów międzynarodowych, ale także
realne profity dla Twojej działalności.
Pakiet Basic: 390 zł
Pakiet Mutli: 590 zł
Wybierając pakiet Multi oszczędzasz 100 zł na konsultacje!
Pakiet Maxi: 790 zł

LINGUA CONSULTING SP. Z O.O.

DLACZEGO WARTO
NAS WYBRAĆ?
NASZA FIRMA
Spółka Lingua Consulting istnieje na rynku polskim i międzynarodowym od
2016 roku. Diagnozujemy potrzeby szkoleniowe naszych klientów celem
stworzenia szerokopasmowego konceptu rozwojowego kadry i instytucji.
Specjalizujemy się w szkoleniach interpersonalnych, językowych oraz usługach
tłumaczeniowych skierowanych do firm, instytucji, organizacji pozarządowych,
a także klientów indywidualnych.

KLIENT

TEMATYKA

W związku ze stale rosnącymi
potrzebami
naszych
klientów
oferujemy
wachlarz
szkoleń
począwszy od tych indywidualnych,
poprzez grupowe, a zakończywszy
na blended learningu dla bardziej
wymagających kontrahentów.

tworzenie wniosków
projektowych,
zarządzania firmą i projektami,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
rozliczanie projektów,
rozwój osobisty,
sprzedaż i obsługa klienta.

KONTAKT
Biuro:
ul. Gdańska 54 lok. 116
90-612 Łódź

tel. +48 604 99 30 20
biuro@lingua-consulting.com
www.lingua-consulting.com

CO NAS WYRÓŻNIA?
ELASTYCZNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

Dostosowany do
potrzeb klienta
profesjonalizm

Solidne i kompleksowe
rozwiązania dla naszych
klientów

ATRAKCYJNA
OFERTA

MIĘDZYNARODOWE
DOŚWIADCZENIE
Współpraca z wieloma
firmami i organizacjami
z Unii Europejskiej

Skrojona na miarę
nowoczesnej firmy
XXI wieku

