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...może zależeć od wiedzy i umiejętności? 
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Nasi trenerzy pracują zgodnie z zasadą „pomagaj i inspiruj”. 
Pomagaj zdobyć nowe umiejętności i inspiruj do dalszych 

poszukiwań – dlatego uczestnicy naszych szkoleń łatwo 
odkrywają sposób na osiągniecie lepszych wyników swojej 

pracy.
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Centrum Szkoleniowe Comarch

Potrzeby Klienta są dla nas najważniejsze

Najważniejsze są dla nas Państwa zrealizowane oczekiwania i satysfakcja z naszych szkoleń. Aby te oczekiwania 
w pełni zrealizować zapraszamy do kontaktu z nami:
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zbierzemy wszystkie Państwa wymagania

doradzimy odpowiednie rozwiązania programowe i cenowe

określimy dokładne cele i rezultaty szkoleń

przedstawimy odpowiednią dla Państwa ofertę



projektowanie 
aplikacji (UML)

aplikacje wspomagające 
zarządzanie

rozwój osobisty

pakiety biurowe (Microsoft 
Office, OpenOffice)

programowanie 
(Java, .NET, PLSQL, 

XML, HTML, VBA, PHP)

bazy danych (Oracle, Microso-
ft, MySQL, NoSQL)

obsługę i konfigurację sieci

finanse i księgowość

systemy operacyjne 
(Windows, Linux)

zarządzanie projektami 
(PMI, SCRUM, PRINCE2)

grafikę komputerową

systemy Comarch ERP



Oferujemy szkolenia informatyczne i biznesowe  
na każdym poziomie zaawansowania

Uzyskanie przez Centrum certyfikatu jakości z serii ISO 9001:2000 daje Państwu gwarancję jakości świadczonych 
przez nas usług szkoleniowych. 

Posiadamy również, jako instytucja szkoleniowa, wpisy do Rejestru Kuratorium oraz Rejestru firm szkoleniowych  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
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W cenie szkolenia gwarantujemy

 n przeprowadzenie szkolenia na oferowanym programie szkolenia;

 n odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy;

 n materiały szkoleniowe;

 n certyfikat potwierdzający udział w kursie;

 n pełna obsługa cateringowa.

Realizm cenowy

Dobieramy dla Klienta odpowiednią ofertę, 
w której ceny są ustalane racjonalnie, a zawartość 
usługi jest dokładnie określona.

Usługi dodatkowe

 n badanie potrzeb Klienta
 n weryfikacja wiedzy uczestników
 n asysta poszkoleniowa 

Gwarancja szkoleniowa

Wszystkie szkolenia zamknięte objęte 
są gwarancją szkoleniową.

Elastyczność w działaniu

Jesteśmy otwarci na nowe tematy 
i wyzwania. Dołożymy wszelkich starań, aby 
zrealizować indywidualne potrzeby szkoleniowe. 

W cenie 
szkolenia



Stawiamy na jakość

Nasze ośrodki umożliwiają organizację szkoleń na terenie 
całego kraju

Szkolenia są prowadzone w następujących lokalizacjach (oraz w siedzibie klienta):

ISO 9001:2000

Katowice

Gliwice

Wrocław

Kraków

Łódź

Lublin

Warszawa
Poznań

Białystok

Gdańsk



Comarch – producent i dostawca nowoczesnych systemów 
informatycznych

Od ponad 20 lat Comarch pomaga klientom największych polskich i światowych marek w osiąganiu 
większej rentowności poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT. Comarch zdobył doświadczenie 
w najważniejszych branżach: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, 
infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw.





KONTAKT
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferty szkoleniowej Comarch pozostajemy do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt mailowy 

lub telefoniczny z naszym konsultantem. 

Kontakt:
Centrum Szkoleniowe Comarch

tel. +48 (12) 687 78 11

mail:szkolenia@comarch.pl

Adres do korespondencji: 
Comarch S.A.,

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23

31 – 864 Kraków

szkolenia@comarch.pl | www.szkolenia.comarch.pl


