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Historia działalności Centrum Rozwoju 
Psychoterapii i Szkoleń AKME ma swój początek 
w lutym roku 2009. To właśnie wówczas 
założyciele wytyczyli kierunek działania i misję 
firmy. W centrum zainteresowania stawiamy 
zawsze Człowieka i jego potrzeby. 

Dokładamy wszelkich starań aby szerzyć wśród 
Klientów świadomość, że dobre funkcjonowanie 
firmy zależne jest od ludzi/zespołu. Zespół 
stanowi organizm, a poszanowanie godności 
i szacunku ma ogromne znaczenie. Bardzo 
często wystarczy uczynić tak niewiele by 
docenić osiągnięcia pracownika, i odkryć w nim 
drzemiący potencjał.

Centrum Rozwoju Psychoterapii i Szkoleń AKME

Czasami potrzeba tak niewiele, aby osiągnąć tak wiele!



AKME 3 

Przez lata, udało nam się zbudować zespół solidnych współpracowników, dzięki temu możemy 
zaproponować szkolenia z wielu dziedzin nauki i biznesu. 
Szanujemy Twój czas, nie oferujemy gotowych szablonowych rozwiązań, do każdego Klienta 
podchodzimy indywidualnie przygotowując szkolenie, które będą dostosowane do Twoich potrzeb.

Szkolenia
Oferta „szyta na miarę”

Dla Ciebie!

SZKOLENIA
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 treningi rozwoju osobistego

 współpraca w zespole

 asertywność i obrona własnych granic

 skuteczna komunikacja w grupie

 jak pokonać stres

 jak pobudzić kreatywność

 prezentacja i autoprezentacja – czyli pierw-
sze wrażenie

 „elevator pitch” czyli kim jestem i co oferuję

 mogę wszystko – definiowanie zasobów 
i umiejętności

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową, zarówno w formule zamkniętej jak i otwartej 
co gwarantuje satysfakcjonujący efekt.

Pamiętaj, ostateczną decyzję podejmujesz Ty!

Szkolenia Miękkie – rozwój kompetencji
Pracownia Rozwoju Osobistego AKME
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Szkolenia z zakresu zarządzania
Akademia Zarządzania AKME

Proponujemy Państwu szkolenia i cykle szkoleniowe 
obejmujące obszary takie jak:

 skuteczna i efektywna  
komunikacja w organzacji,

 analiza i opis stanowiska pracy,

 system okresowych ocen pracowników,

 rozwiązywanie konfliktów w zespole,

 zarządzanie przez cele,

 zarządzanie zmianą,

 zarzadzanie czasem,

  umiejętności managerskie,

 coaching.

!! NOWOŚĆ !!
Marketing i sprzedaż produktów farmaceutycznych

Efektywne Zarządzanie Projektami Tłumaczeniowymi



KONTAKT

Centrum Rozwoju Psychoterapii i Szkoleń AKME

ul. 17 Stycznia 18B

06-400 Ciechanów

 +48 607 567 246

 http://centrumakme.pl

 biuro@centrumakme.pl


