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Jesteśmy liderem rynku

Numer 1
wśród firm
szkoleniowych

Doświadczenie
od 2007 roku

98% najwyższych
ocen Klientów

Zaufanie
800 tys. Klientów



Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce.



Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych i doradczych
działających na polskim i międzynarodowym rynku.



Inspirujemy do zmian, nasi Klienci postrzegają nas, jako dogodnego Partnera w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności.



Kładziemy nacisk na praktyczne aspekty prezentowanych rozwiązań, dzięki temu oferowane przez nas
szkolenia, kursy i studia to użyteczne oraz cenne źródło wiedzy.
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Jesteśmy laureatem wielu nagród
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Pracujemy z najlepszymi

Dbając o jak najwyższy
standard oferowanych
usług do ich realizacji
dobieramy wyłącznie
wysokiej rangi
doświadczonych
ekspertów-praktyków.

Do każdego projektu
starannie wybieramy
trenerów w zależności
od specyfiki zadania,
tematu, organizacji
i grupy.
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Obecnie
współpracujemy
z ponad 300
specjalistami wśród
których są: biegli
rewidenci, doradcy
podatkowi, radcy
prawni, psycholodzy,
praktycy biznesu,
programiści oraz
informatycy.

Duża wiedza, bogate
doświadczenie
zawodowe,
umiejętności oraz
profesjonalizm naszej
kadry gwarantują
najwyższą jakość
kształcenia, zapewniając
indywidualne podejście
i możliwość rozwoju.
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Proponujemy różne kierunki rozwoju
Konferencje
··
··
··
··

unikalne wydarzenia
wybitni prelegenci
aktualne tematy
inspirująca wymiana doświadczeń

Szkolenia
··
··
··
··

formuła otwarta, zamknięta, wyjazdowa
programy dostosowane do potrzeb rynku
duża dawka profesjonalnej i praktycznej wiedzy
indywidualne konsultacje

Kursy zawodowe
··
··
··
··

wysoki poziom merytoryczny zajęć
100% praktycznych porad
profesjonalne przygotowanie do zawodu
zaświadczenie MEN lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje

Studia podyplomowe
··
··
··
··

unikalne kierunki
dedykowane programy
wykłady, ćwiczenia, warsztaty
we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Projekty unijne
··
··
··
··
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projekty rządowe
wnioski dla samorządów i przedsiębiorstw
dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm i osób fizycznych
różnorodna tematyka

www.akademiamddp.pl

Dostarczamy kompleksową wiedzę

Szkolenia księgowe i finansowe

Szkolenia branżowe

Szkolenia biznesowe

Szkolenia dla budżetu

Szkolenia komputerowe

www.akademiamddp.pl
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Szkolimy w całej Polsce
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Zapewniamy najwyższą jakość

Zajęcia organizujemy
w nowoczesnych, przestronnych,
klimatyzowanych salach
znajdujących się w naszej
siedzibie, w kompleksie biurowym
Atrium Tower w samym sercu
Warszawy. W pozostałych
miastach zajęcia odbywają się
w prestiżowych miejscach.

Nasze sale wyposażone są
w wysokiej jakości sprzęt
komputerowy i multimedialny
z dostępem do szybkiego
internetu.

Gwarantujemy wysokiej jakości
catering.

www.akademiamddp.pl
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Co mówią nasi Klienci?
„Szkolenie przydatne i praktyczne, zawierające wiele przykładów, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami, zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyka.”
McDonald’s
„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, ogromna wiedza prowadzącego.”

Polsat

„Szkolenie dobrze zorganizowane, wykładowcy posiadają dużą wiedzę w zakresie objętym tematyką, nowe interpretacje przepisów, wskazanie nowych możliwych rozwiązań kwestii problemowych.”
Play
„Szkolenie przeprowadzone w sposób rzetelny. Prowadzący to osoby nie tylko znające przepisy, ale stosujące je także
w praktyce, dobra lokalizacja.”
BP
„Bardzo pozytywnie oceniam całe szkolenie, wykładowca bardzo dobrze przygotowany, udziela szybkich i konkretnych odpowiedzi.”
Vattenfall
„Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone, z przykładami. Wykładowca szczegółowo omawiał każde pojawiające się
problemy.”
Raiffeisen Polbank
„Szkolenie bardzo interesujące, ciekawie prowadzone, podejmowanie dyskusji, rozpatrywanie indywidualnych przypadków.”
PGE
„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i wyczerpująco. Zdecydowanie bardzo wiele wyniosłam korzyści z uczestnictwa w szkoleniu, o których w szczegółach trudno jest się nawet rozpisywać.”
PGNiG
„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, wiedza przekazywana jest w sposób ciekawy, odnosi się wrażenie szybkiego upływu czasu, a chciałoby się więcej.”
LOTOS
„Dobra organizacja, miejsce usytuowane blisko dworca, dobra kadra szkolących, otwartych na problemy poruszane przez uczestniczących. Poznałem wiele rozwiązań dla swoich sytuacji, udział uważam
za wartościowy.”
Budimex
„Szkolenie rewelacyjne, dokładne objaśnienie poszczególnych opcji w Excelu - świetny wykładowca - pozytywny
i z humorem podchodzący do problemów uczestników.”
Oriflame
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Dlaczego warto nas wybrać?



Marka

Czołowa firma doradczo-szkoleniowa w Polsce.



Eksperci

Praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym, laureaci
prestiżowych nagród.



Program

Aktualne problemy rynkowe, praktyczne zagadnienia.



Jakość

Autorskie programy i materiały szkoleniowe, indywidualne
podejście do Uczestnika.



Certyfikat

Ceniona i rozpoznawalna marka na rynku.



Organizacja

Przestronne sale, wysokiej jakości catering, dogodne
lokalizacje.
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