Oferta

PAKIET "Uskrzydlająca konsultacja"
To pakiet dla Ciebie, jeśli potrzebujesz wsparcia przy rozpisaniu swoich projektów i nadaniu im realnych ram czasowych na
realizację. Przeanalizujemy Twój rytm pracy, zajrzymy do Twojego kalendarza i tak wplanujemy poszczególne etapy projektu
(rozpisane na zadania a czasami nawet podzadania), abyś go z lekkością zrealizowała w terminie.

W PAKIECIE:
Omówimy razem projekt i plan jego realizacji
Podzielimy go na poszczególne etapy
Rozpiszemy całość w kalendarzu, nadając mu konkretne daty i priorytety
Upewnimy się, żeby projekt nie nachodził na inne ważne terminy i był realny do zrealizowania

Umów się na bezpłatną konsultację,
zdecydujemy który PAKIET jest dla Ciebie

PAKIET “KONKRET “ Konsultacja z mentoringiem”
To pakiet dla Ciebie, jeśli realizujesz dużo projektów i masz przy tym wiele zadań. Czujesz, że potrzebujesz więcej oddechu i
harmonii pomiędzy Twoją pracą a życiem. Chciałabyś znaleźć swój rytm, aby być bardziej efektywna i szybciej realizować
swoje cele, a jednocześnie zachować równowagę. Jeżeli uważasz, że przydałby Ci się nowy plan działania, dopasowany do
Twojego stylu pracy to pakiet dla Ciebie.

W PAKIECIE:
Rozpiszemy projekt jak na konsultacji
Przyjrzymy się w jaki sposób działasz i koordynujesz projekty
Zidentyfikujemy te obszary, w których ucieka Ci czas
Znajdziemy korzystne usprawnienia, gotowe od razu do wdrożenia
Ułożymy na nowo harmonogram i plan pracy

Umów się na bezpłatną konsultację,
zdecydujemy który PAKIET jest dla Ciebie
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PAKIET "Skuteczna koordynacja" (pakiet na miesiąc)
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli już wiesz, że potrzebujesz kogoś do koordynacji. Być może masz wielu klientów, kilka projektów
na raz, a do tego tysiące pomysłów i szukasz kogoś, kto wszystko sprawnie zepnie w jedną całość. Tutaj oprócz rozpisania
projektów w kalendarzu, możesz liczyć na moje wsparcie w codziennej koordynacji zadań, pilnowaniu wszystkich terminów i
znajdowaniu kreatywnych rozwiązań.

W PAKIECIE:
Pomogę Ci w koordynacji Twoich codziennych działań
W razie potrzeby rozpiszemy na nowo harmonogram pracy i ułożymy priorytety
Będę nadzorować postępy na poszczególnych etapach pracy u członków Twojego zespołu lub osób z którymi
współpracujesz
Dopilnuję wykonanie poszczególnych zadań
Będę subtelnie przypominać o nadchodzących terminach
Jeżeli masz zespół, będę koordynować jego pracę i monitorować postępy

Umów się na bezpłatną konsultację,
zdecydujemy, który PAKIET jest dla Ciebie
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