Szkolenia informatyczne Vavatech
O nas

Firma Vavatech (w okresie 2003-2015 pod nazwą
Javatech) jest jednym z wiodących dostawców
specjalistycznych
szkoleń
informatycznych.
Współpracujemy na stałe z kilkudziesięcioma
trenerami, z których większość stanowią praktycy na
co dzień pracujący w komercyjnych projektach.
Realizujemy szkolenia zarówno w naszym centrum
szkoleniowym w Warszawie jak też i u naszych
Klientów w dowolnym miejscu w Polsce. W naszej
ofercie znajdują się zarówno szkolenia otwarte jak
również dedykowane warsztaty przygotowywane
specjalnie pod potrzeby naszych Klientów.

Tematyka szkoleń

Programy szkoleniowe oferowane przez firmę Vavatech obejmują szeroki zakres technologii,
języków programowania, projektowania, architektury i użyteczności aplikacji oraz baz danych.

Korzyści dla uczestników










Zajęcia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy poza przekazaniem
wysokiej jakości wiedzy, są gotowi także wesprzeć klientów w rozwiązaniu ich bieżących
problemów projektowych.
Możliwość dostosowania programu szkoleń pod
kątem konkretnych potrzeb firmy lub planowanego
projektu informatycznego.
Szkolenia prowadzimy w naszym centrum
szkoleniowym w Warszawie lub w miejscu wybranym
przez klienta na terenie Polski.
Oferujemy konkurencyjne ceny szkoleń.
Firmom zdecydowanym na stałą współpracę
oferujemy zniżki już od drugiego szkolenia.
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Dostępne formy szkoleń



Szkolenia otwarte organizujemy już od dwóch osób.



Szkolenie indywidualne - VIP to oferta dla osób, którym zależy na osobistej nauce
z trenerem. Forma ta pozwala na realizację niestandardowych potrzeb szkoleniowych
i dokładne poznanie danej technologii.



Szkolenia zamknięte przygotowujemy dla firm i instytucji oraz innych grup
zorganizowanych.

Projekty

Innym obszarem naszej działalności jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych
m.in. do zarządzania procesami i obiegiem informacji (DMS, BMP), systemy ECM, CRM, portale
korporacyjne, systemy dedykowane realizowane zgodnie z wymaganiami Klienta. Poza
kompleksową realizacją projektów oferujemy również wsparcie dla naszych Klientów udostępniając
wybranych specjalistów lub też całe zespoły na zasadach outsourcingu.

Zaufali nam

Od wielu lat szkolimy największe firmy oraz instytucje w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się
z listą naszych klientów oraz wybranymi referencjami dostępnymi na naszej stronie internetowej
http://vavatech.pl/szkolenia-referencje
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Price list
Valid until 31 October 2017
Javatech

Inżynieria oprogramowania
Aplikacje internetowe
ANGULAR-2

Building applications based on Angular 2

Days
3

Days
ITIL-FOUNDATIONEN

ITIL® 2011Foundation

(1) Not including VAT 23%;
(2) Price per attendant (open course) in 3-8 attendants group;
(3) Price for VIP course – with exactly one attendant;
(4) Price for one clock hour of mentoring in 2-5 attendants group;
(5) Price for one clock hour of mentoring with a single attendant;
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3

Price(2)

VIP(3)

999,00

Price(2)
1 000,00

,00

VIP(3)
,00

