Chcete mít každý Váš projekt opravdu pod kontrolou?

Kvalitní projektový manager
… nový zábavný video kurz o projektovém řízení
Proč bych si měl tento kurz pořídit?

Má problémy s projektem?
Cena kurzu je 6.000 Kč
Kupte si tento kurz
a do 3 měsíců se vám
vrátí náklady na jeho pořízení!

 Kvalitní projektový manager je dnes k nezaplacení! Šetří drahocenný čas (až 30 %), snižuje náklady na celý projekt (přes 80 %
projektů překračuje své náklady) a tím i riziko problému s dokončením projektu. Kvalitní projektový manager je prestižní a vysoce
ceněná pozice.
 Tento video kurz vás bude bavit! Neučíme plané a suché teorie. Na praktických příkladech se dozvíte o nejčastějších chybách /
postupech / řešeních v projektovém řízení.
 Praktickými zkušenostmi Vás bude v kurzu, mimo jiné, provádět přední český odborník a dlouholetý lektor Dušan Nepejchal.
 Je to první video kurz, který má důkladně propracované testování.
 Tento video kurz je první, kde můžete získat certifikát; s certifikátem tak získáte slevu na další kurzy (např. Efektivní řízení času
nebo Marketing).
 Máte strach z testu? Tuto přirozenou obavu odstraníte díky připraveným cvičným testům.
 Kdekoliv – studujte kurz, ať už jste v práci, doma, na služební cestě nebo na chatě.
 Kdykoliv – studujte kurz, kdy se vám to hodí, když na to máte právě čas a náladu.
 Na rozdíl od klasických kurzů (prezenčních) se k tomuto kurzu, k jednotlivým kapitolám, můžete kdykoliv vrátit.
 Úspora 40 % - cena kurzu je velmi příznivá v porovnání s cenou obdobných prezenčních kurzů, které se běžně pohybuje přes
10.000 Kč.
 Většina zaměstnavatelů ocení Vaši zvýšenou kvalifikaci! Absolvujte tento kurz, a pošlete vašemu nadřízenému získaný certifikát!

A co ke studiu potřebuji?

My vás to naučíme kdekoliv!

 Jen počítač se zvukovou kartou a s přístupem k internetu (postačuje základní rychlost 2Mb)
 Na počítači NIC neinstalujete
 Použití je velmi jednoduché a intuitivní

Objednejte si kurz „Projektové řízení“ a to:
 emailem objednavka@projektovy-manager.cz
 na WEBu www.projektovy-manager.cz/objednavka
 telefonicky na čísle 800 153 840

Nadstandardní záruka
dostupnosti kurzu je 5 let!

Objednáte-li si kurz do 14 hodiny v pracovní dny, bude vám přístup do kurzu zaslaný na dobírku ještě ten samý den!
Našli jste v kurzu tvrzení, které skutečně nefunguje? Informujte nás a my vám vrátíme peníze!
Absolvent kurzu získá dárkově zabalený certifikát (jen za cenu poštovného)!
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