REFERENCJE
Pani Agnieszka Gaczkowska współpracuje z naszą firmą od sierpnia 2020 roku. Zwróciliśmy się do niej
z prośbą, o poprowadzenie dla pracowników naszej firmy warsztatów online - warsztatów rękodzieła.
Warsztaty przeszły nasze oczekiwania. Już na etapie przygotowań do warsztatów wrażenie zrobiła na
nas elastyczność i wszechstronność Pani Agnieszki. Każda z naszych sugestii i potrzeb została wzięta
pod uwagę, usystematyzowana i wpleciona w program spotkania. Współpraca już na tym etapie stała
się przyjemnością i wiedzieliśmy, że warsztaty będą takimi takim, jakimi je sobie wyobrażaliśmy.
Od tej pory zorganizowaliśmy wspólnie już kilkadziesiąt warsztatów dla naszych pracowników i wzięło
w nich udział prawie 2600 uczestników.
Wysoko cenimy sobie spokój, jaki zapewnia nam współpraca z profesjonalistami. Istotne jest dla nas
terminowe wykonywanie poszczególnych zadań, własna inicjatywa naszych kontrahentów i ich szybkie
i kreatywne reagowanie, na ewentualne trudności. I Pani Agnieszka taki spokój nam zapewnia. Jest
otwarta na nasze pomysły na etapie planowania warsztatów, dostosowuje swoją wszechstronną ofertę
dla nas, dając nam dostęp do świetnych tematów na warsztaty, z których nasi pracownicy bardzo
chętnie korzystają. Pani Agnieszka przykłada ogromną wagę do jakości produktów przesyłanych
uczestnikom warsztatów, sama zajmuje się ich wysyłką i mamy pewność, że wszystko dotrze do
naszych pracowników na czas i w najlepszym stanie.
Sam przebieg warsztatów to już „wisienka na torcie”. Pani Agnieszka ma niezwykłą charyzmę, swoim
entuzjazmem, charyzmą, ciepłem buduje wspaniałą atmosferę spotkania, dzieli się wiedzą w sposób
jasny i bardzo cierpliwy. Jest inspirująca, motywująca i daje naszym pracownikom to, na czym w
czasach pandemii jeszcze bardziej niż zazwyczaj nam zależy – możliwość oderwania się od trudów
codzienności, poznanie nowych pasji, rozwój hobby, wspólne spędzenie czasu, twórczego czasu!
Jesteśmy wdzięczni Pani Agnieszce, za poświęcony nam czas, entuzjazm, zaangażowanie, za możliwość
współpracy z tak charyzmatyczną i profesjonalną prowadzącą. Mamy zaplanowane kolejne warsztaty i
już wiemy, że nasza współpraca będzie wieloletnią.
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