Cykl szkoleń
dla Branży Funeralnej
Złota jesień i nadchodząca zima są dla nas czasem refleksji. Zastanawiamy się na przyszłością
i wspominamy wydarzenia z minionych miesięcy.
W tym roku zabrakło wspomnień z okazji targów
i szkoleń funeralnych nie tylko w Kielcach, natomiast wciąż żywe pozostają wspomnienia z naszego spotkania podczas Targów Necroexpo w 2019
roku. Dla nas czas ograniczonego kontaktu z Państwem to duża strata emocjonalna. Stąd nasz
pomysł, aby mimo wszelkich zmagań, których
wszyscy doświadczyliśmy w 2020 r. podjąć próbę
dostarczenia Państwu pozytywnych emocji.

Przygotowujemy dla Państwa w partnerstwie z firmą
Crafts Urn propozycję projektu szkoleniowego on-line.
Zważywszy na nasze długoletnie, cenne relacje chcielibyśmy umożliwić udział w projekcie jak największej grupie
uczestników z Państwa firm stąd planujemy aby większość szkoleń w projekcie była bezpłatna.
Do projektu chcielibyśmy zaprosić doświadczonych
trenerów biznesu oraz doświadczonych pracowników
z branży.

Tematyka szkoleń
swym zakresem miałaby objąć kompetencje menedżerskie, osobiste i sprzedażowe.
Szkolenia byłyby realizowane w krótkich modułach szkoleniowych z poniższego zakresu tematycznego:

• Radzenie sobie ze stresem towarzyszącym w codziennej pracy w zakładzie pogrzebowym.
• Praktyczna komunikacja.
• Współpraca ze pracownikami i kontrahentami.
• Czy w zakładzie pogrzebowym sprzedajemy klientom czy ich obsługujemy?
• Savoir-vivre w zakładzie pogrzebowym.
• Stały zgrany zespół - rekrutacja i wdrożenie pracownika.
• W poszukiwaniu dodatkowego czasu – efektywność osobista.
• Japoński menedżer w branży funeralnej – czy to możliwe? (zarządzanie zespołem)

Poza sesjami szkoleniowym w projekcie pojawi się także rozwojowy turniej dedykowany kadrze kierowniczej i właścicielom firm funeralnych
– Management Challenge
Mamy nadzieję, że lukę w postaci braku kontaktu i spotkań na różnych wydarzeniach funeralnych na świecie wypełnią choćby w pewnym
stopniu proponowane przez nas szkolenia.
Zwieńczeniem bloku planowanych szkoleń on-line będą osobiste już spotkania branży w czerwcu 2021 roku na następnej edycji Targów
NECROEXPO w Kielcach.

W celu określenia Państwa preferencji
i zainteresowania tematami prosimy
o wypełnienie krótkiej
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