
Redukcję kosztów funkcjonowania 
firmy dzięki eliminacji marnotrawstwa 

z procesów produkcyjnych oraz 
poprawie pracy maszyn i urządzeń 

Wzrost zaufania Klientów  
dzięki poprawie jakości 

produktów i terminowości dostaw  

 Naukę od najlepszych na rynku  
praktyków/doradców z obszaru  

Lean/Kaizen

PRAWDOPODOBNIE 
NAJLEPSZE SZKOLENIA 

DLA PRODUKCJI!



Do udziału w projekcie  
zapraszamy: 

Do udziału w projekcie zapra- 
szamy wszystkie mikro, małe  
i średnie przedsiębiorstwa  
z terenu Wielkopolski, które  
działają w następujących branżach:

 › przetwórstwo przemysłowe

 › rolnictwo

 › branża motoryzacyjna (w tym 
handel hurtowy, detaliczny  
oraz naprawa pojazdów)

Projekt jest również adresowany 
do dużych firm, które chciałyby 
zorganizować szkolenia dla swoich 
poddostawców.

Zakres projektu obejmuje 2 dwudniowe szkolenia:

1. Świadomość efektywnego gospodarowania zasobami, czyli  
konsekwentna eliminacja marnotrawstwa z działań przedsiębiorstwa

2. TPM (Total Productive Maintenance), czyli znacząco lepsze  
wykorzystanie maszyn i urządzeń

Uczestnicy otrzymują certyfikat zaświadczający udział w projekcie.

Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału w trzech bardzo  
ciekawych lekcjach e-learningowych:

1. Efektywne zarządzanie parkiem maszynowym
2. Zarządzanie zmianą i jakością
3. Rozwiązania Lean Green – moduł ekologiczny

Zgłoszenie udziału firmy do projektu da Państwu możliwość skorzystania 
z  ww. lekcji e-learningowych w szerszym gronie, tzn. będą z nich mogły  
skorzystać również osoby nie będące uczestnikami szkoleń.

1. Eliminacja zbędnych kosztów i działań w obszarze produkcyjnym  
dzięki wykorzystaniu nowej wiedzy na temat identyfikacji marnotraw-
stwa w  procesie produkcyjnym i optymalizacji procesów produkcyjnych

2. Lepsze wykorzystanie dostępnych w przedsiębiorstwie maszyn i urządzeń 
dzięki m.in. zastosowaniu nowych metod utrzymania maszyn, skróceniu 
czasów przezbrajania, reorganizacji produkcji, zmniejszeniu przestojów, 
wdrożeniu usprawnień

3. Wzrost świadomości personelu na temat miejsc powstawania marno-
trawstwa oraz sposobów jego eliminacji. Zmiana postaw pracowników 
na proaktywną

4. Wzrost zaufania i lojalności Klientów, dzięki poprawie jakości i terminowo-
ści dostaw, redukcji błędów, a dzięki temu zmniejszenie ilości reklamacji

5. Wzrost motywacji pracowników dzięki uczestnictwu w doskonałych 
szkoleniach realizowanych nie tylko w sposób tradycyjny, ale również 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – lekcje e-learningowe

6. Bezpłatny udział w przedsięwzięciu rozwojowym realizowanym przez  
jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm w branży.   
PROFES  działa na polskim rynku ponad 20 lat, od 10 lat implementujemy 
działania optymalizacyjne w sektorze produkcyjnym w oparciu o międzynaro-
dowe know-how KAIZEN  Institute Consulting Group, 
który operuje w 20 krajach, na 5 kontynentach.  
W Polsce wyłącznym przedstawicielem  
KICG jest PROFES.

Korzyści z udziału  
w projekcie:

 
ORGANIZACJA 

DZIAŁAŃ:

Szkolenia realizowane są 
w Poznaniu, Koninie i Kaliszu. 

W przypadku zgłoszenia grupy 
ok. 10-osobowej jesteśmy 

w stanie zorganizować szkolenia 
w  dowolnym miejscu na 

terenie Wielkopolski.

CZY  
WIESZ ŻE?

...dzięki wdrożeniu TPM, 
w ciągu 3 lat można osiągnąć 
wzrost produktywności o ok. 

50%, zmniejszyć ilość reklamacji 
Klientów o 90%, zredukować 
koszty wytwarzania o ponad 

30%, zredukować ilość 
wypadków do zera?

 ROZWIĄŻEMY  
TWOJE PROBLEMY

W przypadku zgłoszenia grupy 
minimum 10-osobowej (2–5 firm), 
istnieje możliwość  dostosowania 

przebiegu i programów szkoleń  
do potrzeb zgłoszonych   

firm / uczestników.



Zdzisław Olejczyk – Prezes Zarządu Dyrektor 
Naczelny MPWiK Wrocław:  
„Polecamy PROFES® wszystkim firmom, które 
przy pomocy profesjonalistów chcą inwestować 
w potencjał pracowniczy, aby osiągnąć status 
lidera swojej branży w regionie”.

Anna Skupnik – Dyrektor Zarządzający 
Tabak Polska:  
„Wszystkie szkolenia były oparte o twar-
de narzędzia, gotowe do bezpośredniego 
wykorzystania w pracy”.

 Adam Jankowski – Controller, Prokurent 
 Zehnder Group Bolesławiec:  
„W wyniku szkoleń wypracowaliśmy standardy, 
dzięki którym, po raz pierwszy, uzyskaliśmy bardzo 
dobre rezultaty podczas Audytu Kaizen organizo-
wanego w naszej międzynarodowej grupie”. 

Opinie dotychczasowych uczestników projektu Wielkopolska Fabryka Innowacji

PROFES sp. z o.o. sp. k.
ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław
tel. +48 71 341 29 51, 71 335 22 75 
e-mail: wfi@profes.com.pl
www.wfi.profes.com.pl  www.profes.com.pl

▶ Szkolenia 
prowadzone były w sposób bardzo 

interesujący. Prowadzący wykazywali się ogromną 
wiedzą i  bardzo wysokim poziomem kompetencji w prezen-

towanych tematach, a  ponadto potrafili zawsze w odpowiedni sposób 
tę wiedzę przekazać. Zajęcia regularnie wymagały zaangażowania ze strony 

uczestników oraz wspomagane były interesującymi przykładami oraz materiałami. 
Wielkim atutem tych zajęć jest fakt, że prowadzący kładą naprawdę duży nacisk, by przy-

gotować uczestników pod kątem praktycznym, tak by byli w  stanie wdrożyć nabytą wiedzę 
w swoich organizacjach. ▶   Było super! ▶  Szkolenie bardziej zmotywowało mnie do wprowadzenia  

Kaizen w zakładzie. ▶ Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, wymuszające wręcz aktywność 
uczestników. Mnóstwo zdjęć i filmików pokazujących jak omawiane tematy „żyją” w  innych firmach.  

Bardzo sympatyczna prowadząca!  ▶   Szkolenie pozwala spojrzeć na produkcję z nowego punktu widzenia.  
▶  Nie zdawałem sobie sprawy z ilości strat! ▶ Wszyscy pracownicy i kierownictwo powinni się  zaangażo-

wać w TPM.  ▶ Profesjonalne szkolenie, równowaga teorii  i pokazanej praktyki.  ▶  Bardzo ciekawa tematyka, 
znakomita prezentacja  przekazanych informacji.  ▶  Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, dużo  ćwiczeń, 

pomocy, wizualizacji, aktywny udział.  ▶  Nowości jakie spotkałem na szkoleniu pozwolą mi usprawnić miejsce 
pracy oraz moim kolegom.  ▶  Dobrze zorganizowane, zrozumiałe, świetnie przeprowadzone szkolenie, a co naj-

ważniejsze dobrze przedstawiony, praktyczny aspekt omawianych narzędzi.  ▶   Świetne, bardzo przejrzyście zrobione 
szkolenie, super trener z wielką wiedzą i doświadczeniem. 


