OFERTA DLA SAMORZĄDÓW
STUDENCKICH UCZELNI WYŻSZYCH
BOOSTUJ SWÓJ SAMORZĄD!
W czasach kryzysu, trudnej nauki, zarządzania z ryzykiem —
wesprzyjcie umysły członków samorządów i organizacji studenckich!
BRAINCORE EDU to innowacyjne narzędzie zarządzania zespołem dla
samorządów, kół naukowych, zespołów projektowych, organizacji
studenckich i studentów.
Głównym celem stworzenia platformy BrainCore było wsparcie w
zakresie uczenia się indywidualnych osób oraz nauczycieli
prowadzących zajęcia. Szybko okazało się, że narzędzie można
wykorzystać również do diagnozowania zespołów i wsparcia ich
rozwoju.
BrainCore powstał w Szwajcarii w oparciu o teoretyczny model
biochemiczny i matematyczny. System ten rozwijamy nieustannie w
oparciu o najnowsze doniesienia z zakresu neuronauki.
Skuteczność propozycji generowanych przez system jest stale
weryfikowana przez wyniki w Szwajcarii, Francji oraz w Polsce.
Platforma
ma
podstawy
naukowe
i
przeszła
badania
psychometryczne na polskich próbach. Omówienie testu i zespołu
przeprowadzają certyfikowani trenerzy BrainCore,
na co dzień
pracujący z samorządami.

CO DAJE PLATFORMA BRAINCORE:
udostępnia spersonalizowany, kilkunastostronicowy raport, który
opisuje właściwości uczenia się i działania poszczególnego
studenta
dostarcza wielu rozwiązań pomocnych w zwiększeniu własnej
skuteczności działania i uczenia się
daje możliwość tworzenia synergicznych zespołów, zapobiega
konfliktom, znosi blokady mentalne
wskazuje potencjał, a także możliwości rozwoju zespołu
zebrane dane są poufne i udostępniane tylko zainteresowanym,
wyłącznie za ich zgodą

JAK TO DZIAŁA:
Test online dla każdego członka zespołu
Indywidualna diagnoza (potencjał oraz wskazówki rozwoju) w
postaci raportu dla każdej osoby
30 minut konsultacji online dla każdej testowanej osoby lub
zespołu (w zależności od wybranej formuły)
Dostęp do platformy generującej raport zespołowy i wskazania
do zarządzania
Możliwość rozliczenia fakturą przelewową
Możliwość certyfikacji i stałej współpracy

CENNIK

(CENY BRUTTO):

LICZBA TESTÓW

TEST

OMÓWIENIE
INDYWIDUALNE

ZESPOŁOWE

1 -10

100,00 zł

79,00 zł/za os.

100,00 zł

11 – 30

90,00 zł

69,00 zł/za os.

100,00 zł

30 – 50

80,00 zł

59,00 zł/za os.

Gratis

> 50

75,00 zł

40,00 zł/za os.

Gratis

Ze względu na standardy naszego działania i troski o klienta, omówienie
indywidualne jest obowiązkowe!

Osoba do kontaktu:

TOMASZ WALECZKO; 5070877795; tw@braincore.ch
Więcej informacji na stronie www.braincore.ch

