
CERTYFIKOWANY PROGRAM
ROZWOJOWY ONLINE

PROGRAM ZAPEWNIAJĄCY
ROZWÓJ ORGANIZACJI

CZY WIESZ ŻE

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami:

NIECH TWOJA ORGANIZACJA 
NIE ZOSTAJE W TYLE!

START PROGRAMU:
31 STYCZNIA 2022

WIEDZA OD
PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW 

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?
• Certyfikowanego Lean Menedżera.

• Przeprowadzoną fizyczną transformację wybranego procesu.

• Unikniecie angażowania firm doradczych w celu przeprowa-

   dzenia podobnych transformacji na pozostałych procesach.

• Zaangażowanie organizacji na wysokim poziomie.

• Minimum 50.000zł oszczędności/rok.

• Rozwiązywanie problemów i usprawnienia.

• Eliminacja marnotrawstw.

• Efektywny zespół.

• Zdolność do adaptacji.

CO ZYSKA TWOJA ORGANIZACJA?

Lean Green Belt® to trwający 6 miesięcy bardzo intensywny, wymagają-
cy, certyfikowany program rozwojowy. W czasie trwania programu 
uczestnicy przeprowadzą transformację LEAN 3D, przechodząc z instruk-
torami przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopaso-
wania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania 
zmian, których efekty będą widoczne w rachunku zysków i strat.

PO UKOŃCZENIU PROGRAMU CERTYFIKUJĄCEGO 
ONLINE  LEAN GREEN BELT® UCZESTNICY

OTRZYMUJĄ DWA CERTYFIKATY:

CENA REGULARNA:  13 997 ZŁ NETTO

Przy większej ilości uczestników wycena indywidualna.

LEAN 3D PRACTITIONER ORAZ LEAN GREEN BELT®
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Certyfikowaliśmy już ponad 3500 ekspertów. 
Zapewniamy podział na grupy branżowe, 

możliwość interakcji oraz indywidualny feedback.

6 modułów merytorycznych, 70+ materiałów video, 
12 zjazdów live, podział na grupy branżowe.

95%
menedżerów nie zna misji, wizji

i celów strategicznych firmy

88%
osób w Polsce nie odczuwa 

satysfakcji z pracy

80%
procesów nigdy nie
zostało zmierzonych

90%
menedżerów

improwizuje w pracy

9/10
prób trwałej zmiany kończy 

się po okresie pilotażu

LEAN LEADERSHIP GUIDE BOOOK
zawierający narzędzia, rozwiązania problemów, templaty
i procesy wraz z praktycznymi wskazówkami i case studies, 

do natychmiastowego wykorzystania w codziennej pracy. 

Lean Green Belt® jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean
w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowiz-
owane transformacje LEAN 3D – Diagnoza, Dopasowanie, 
Doskonalenie.

W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umie-
jętności zwiększania efektywności procesów skutecznie
i szybciej od konkurencji.

SPOŁECZNOŚĆ NAJLEPSZYCH LIDERÓW
możliwość nieustannej interakcji i wymiany 

codziennych doświadczeń pomiędzy uczest-
nikami programów rozwojowych.


