PRACA ZDALNA

Szkolenie online dla pracowników, którzy spędzą
większość 2021 roku pracując z domu.
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PO CO UCZYĆ SIĘ PRACY ZDALNEJ?
9 miesięcy home office może podnieść wydajność
pracowników o 13%, ale też sprawić, że większość
z nich zażąda powrotu do biura (Bloom, 2015,
Stanford University)
Dlaczego?
Narzędzia do pracy z domu to za mało.
Potrzebne są nowe sposoby organizacji pracy
własnej i współpracy zespołowej na
odległość. Praca zdalna to umiejętność!

Ż YCIOWE PROBLEMY I PRAKTYCZNE
ROZWI Ą ZANIA
Jak długo jeszcze dam radę?: kondycja
fizyczna i psychiczna w pracy zdalnej, czyli jak
zadbać o siebie i skąd brać energię do pracy?
Praca zdalna nie ma końca: jak zorganizować
dzień pracy i czerpać korzyści z work-life
integration?
Jeśli nie calle, to co?: jak współpracować na
odległość, żeby mieć mniej niepotrzebnych
spotkań online i więcej czasu na pracę w
godzinach pracy?

ZERO GADAJ Ą CYCH G Ł ÓW I
ODPISYWANIA NA MAILE
PODCZAS SZKOLENIA - 100%
INTERAKCJI
Angażujące aplikacje zamiast
monotonnego monologu
Tylko twarde dane naukowe i
rynkowe, opowiedziane jak najlepszy
serial na Netlixie
Sesje networkingowe i ćwiczenia
grupowe dla uczestników szkolenia
(to nie jest webinar!)

JAK TO WYGL Ą DA? INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
Szkolenia online dla max. 100 osób
Długość: 90 min (w tym 15 min Q&A)
Cena: od 45 zł brutto/osobę
W cenie: konsultacje przed, nagranie szkolenia audio
video, notatka wizualna, prezentacja w PDFie,
konsultacja po + godzinna sesja indywidualna dla
zwycięzcy quizu
Program szkolenia obejmuje praktyki pracowników
zdalnych z 10+letnim doświadczeniem i wyniki +20
badań z zakresu neurobiologii, psychologii sportu i
ekonomii.
CO MÓWI Ą KLIENCI?
"ENERGIA + KONKRET = MAGDA"
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POLSKICH FIRM NA PLUS"

PROPORCJE: WIEDZA I PRAKTYKA"

