Sensei Consultores:
Desenvolupament de
persones y empreses
En aquest document t'oferirem informació
sobre Sensei Consultores. No pretenem
detallar tot: sol aconseguir que tinguis una
idea general sobre nosaltres, qui som i què
podem oferir-te.

docència i temps dels assistents, es
realitza.


A
Sensei
ens
dediquem
al
desenvolupament professional a través
de la formació, i ens focalitzem en el
desenvolupament
d'habilitats
i
competències, creació i gestió de
dinàmiques de grup, motivació, gestió i
direcció d'equips, productivitat... i un
ampli espectre d'aptituds. Per això,
t'oferim cursos a mida, sobre temes
concrets i en un format molt còmode.

Esperem que et serveixi per esbrinar si el
que posem al teu abast pot interessar-te o
no... Sera breu, de veritat.



Què és Sensei?
Abans que res, som una empresa de
formació.
Oferim
formació
en
habilitats, que són d'interès per a
qualsevol persona, dins i fora de
l'àmbit laboral... Si bé això té un interès
especial en l'àmbit de la feina, perquè
pot ajudar tothom a ser més productiu,
comunicador més eficient i millor.



Què ofereix Sensei?

La nostra oferta no passa per llargues
jornades de teoria, ni pretenem que
compris
"hores"
de
formador;
esbrinarem amb tu quins temes poden
ser més interessant per a tu i el teu
equip, us ho oferirem en formats breus
i entretinguts i, finalment, t'ajudarem a
mesurar que interessant ha estat el
que hem impartit.

Qui forma Sensei?
Sensei està format per professionals
amb molta experiència, tant en l'àmbit
de la formació empresarial com en
altres
mitjans
(sociocultural
i
d'animació), pel que les dinàmiques
dels cursos i seguiments són totalment
diferents als que probablement
coneguis.
Sensei neix de la inquietud d'aquests
formadors, que veuen com en moltes
ocasions la formació que es dóna en les
empreses no sorgeix de les necessitats
més bàsiques en les mateixes
(comunicació, treball en equip,
lideratge, gestió del temps, etcètera) i
no retorna la inversió que, en logística,
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Què ens diferencia?
En primer lloc, no volem vendre't
quantes més hores millor ja que som
conscients que el temps dels assistents
és molt valuós. T'oferirem alguna cosa
quant més útil millor.
Les nostres sessions formatives (les
anomenem "píndoles") són breus (la
meta és que siguin de mitja jornada
laboral) i van orientades a un objectiu
molt específic (el que sigui que hàgim
definit prèviament). Pot tractar-se
d'una o de diverses habilitats concretes
que pots combinar al teu gust, i els
propòsits de les quals es fixaran segons
les necessitats reals que ens exposis.
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Tractem cada tema de forma molt
simplificada i pràctica, aportant
protocols, procediments i "receptes"
basats en l'experiència i d'efectivitat
provada. Així es redueix enormement
el temps d'assimilació i permet posar
en pràctica gairebé de forma
immediata els coneixements adquirits

que elegeixis. No farem una
presentació comercial, sinó un autèntic
curs limitat en el temps.
Per posar un exemple, podem parlar-te
sobre comunicació interpersonal o
sobre com fer presentacions més
eficaces o sobre estratègies per
optimitzar l'ús del correu electrònic...
Sol seran pinzellades, clar, però amb
elles podràs fer-te una idea bastant
aproximada de com d'útils podem ser i
de com fem formació.

Aportem - si ho desitges - mètodes i
paràmetres que permeten valorar el
retorn de la inversió que la vostra
empresa està realitzant en tots i cada
un dels components del procés:
Logística, assessorament extern i
temps i dedicació dels assistents. Si és
del vostre interès, mesurarem la seva
efectivitat 360º comparant les
situacions abans i després del procés
formatiu
Com l'empresa està composta per
formadors, podem oferir-te uns preus
molt competitius. I podràs conèixer i
parlar amb el formador que donarà el
curs abans que aquest s'imparteixi. Així
tots estarem segurs que tenim clar
quin és l'objectiu real de la formació.


Què us proposem?
Coneix-nos sense que això et vagi a
costar ni un euro. Si el que hem
exposat et convenç, podem organitzar
un curs de demostració. Tria la
temàtica que pugui resultar d'interès
per a la teva companyia dins de les
nostres competències i nosaltres ens
comprometem a desenvolupar el tema
durant una hora davant de l'audiència
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T'interessa?...
Podem
continuar
parlant. No és el que estàs buscant?
Tan amics... Però no perdis les nostres
dades de contacte, per si canvies
d'opinió.


I això és tot?
Clar que no; hi ha molt més... Però
aquesta és sol una breu presentació.
Totes les altres coses preferim explicart'ho en persona.
De totes formes, si vols estar al dia,
pots connectar-te de tant en tant a la
nostra web: En ella podràs trobar
articles
i
col·laboracions
que
constantment actualitzem sobre temes
i tècniques de formació, així com
novetats i notícies sobre nosaltres.

Sensei Consultores
sensei@senseiconsultores.com
www.senseiconsultores.com

Sep 2010

