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WIEDZA OD
PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?

Program adresujemy do liderów
i menedżerów, którzy chcą podnieść 
efektywność pracy swojego zespołu
oraz zaangażowanie pracowników.

Certyfikowanego Lean Menedżera

System ciągłego doskonalenia, który angażuje pracowników
w rozwiązywanie problemów każdego dnia

Zaangażowanie zespołu na wysokim poziomie

Eliminacja marnotrawstwa

Efektywność zespołów

Zdefiniowana misja, wizja i wartości w organizacji, tak by nadać sens 
istnienia i zbudować poczucie przynależności

CO ZYSKA TWOJA ORGANIZACJA?

Jest to program rozwoju kompe-

tencji w zakresie budowania 

świadomego i praktycznego przy- 

wództwa Lean. Uczestnicy otrzy-

mują 12-miesięczny dostęp do 

platformy szkoleniowej, na której 

znajdują się wszystkie materiały 

video by odbiorcy programu mogli 

obejrzeć je w dogodnym dla nich 

momencie. Efektem jest Lider, 

który świadomie podnosi zaan-

gażowanie i efektywność zespołu. 

PROGRAM ZAPEWNIAJĄCY
ROZWÓJ ORGANIZACJI

CZY WIESZ ŻE:

Lean Leadership jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na 
SKUTECZNE szkolenia, który przełoży się na efektywne zespoły.

Po ukończeniu programu uczestnik stanie się
Liderem, który świadomie podnosi
zaangażowanie i efektywność zespołu.

Nauczy się jak stworzyć produktywne
i angażujące środowisko pracy.

5 modułów merytorycznych, 50+ materiałów 
video, 12 treningów kompetencji LIVE.

95%

4 997 zł 

menedżerów nie wie 
dlaczego firma istnieje

88%
osób w Polsce nie odczuwa 
satysfakcji z pracy

80%
procesów nigdy nie
zostało zmierzonych

90%
menedżerów
improwizuje w pracy

9/10
prób trwałej zmiany kończy 
się po okresie pilotażu

LEAN LEADERSHIP 
GUIDE BOOOK
zawierający narzędzia, rozwiązania problemów, templaty
i procesy wraz z praktycznymi wskazówkami i case studies, 
do natychmiastowego wykorzystania w codziennej pracy. 

SPOŁECZNOŚĆ
NAJLEPSZYCH LIDERÓW 
możliwość nieustannej interakcji i wymiany 
codziennych doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami programów rozwojowych.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE
na program rozwojowy nawet do 

73%
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ BĄDŹ REPREZENTUJESZ 
MIKRO, MAŁE LUB ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO? 
 

Możemy sprawdzić w jakiej wysokości możesz uzyskać 
 

dla siebie i/lub swojego zespołu. 

POMOŻEMY CI ZAŁATWIĆ  
WSZYSTKIE FORMALNOŚCI

+48 22 435 79 40
 

Skontaktuj się z nami:




