
Program szkoleniowy  
z automatyzacji
Szkolenie realizowane po godzinach pracy, z praktyczną wiedzą i 
implementacją automatyzacji, które zwiększają wydajność, eliminują 
powtarzalne zadania, pozwalają upraszczać procesy. 

Wdrażanie u klientów

W wariancie agencyjnym pracownicy mogą 
wykorzystać scenariusze do tworzenia MVP oraz 
rozwiązań dla Waszych klientów.

Wdrażanie w firmie

Zdobyte umiejętności pomogą pracownikom 
uprościć procesy w firmie i zaimplementować 
rozwiązania, które oszczędzą czas.

Gotowe scenariusze

Które pracownicy mogą wdrożyć od ręki, aby 
łatwiej organizować zadania, wyeliminować 
powtarzalne czynności, lepiej się komunikować.

-> Pracownicy agencji, w tym Social Media


-> Managerowie IT, osoby operacyjne 

-> Pracownicy dev shopów, także programiści


-> Pracownicy i twórcy startupów


-> Osoby wykonujące powtarzalne zadania



Do ukończenia Programu nie jest konieczna wiedza 

programistyczna. Pracujemy na narzędziach no-code i low-code

Dla kogo to jest?
-> Możliwość automatyzacji procesów obsługi klienta


-> Zoptymalizowanie sprzedaży oraz ofertowania 

-> Automatyczne raportowanie i prezentacje


-> Wsparcie w automatyzacji billingu, fakturowania itp.


-> Automatyzacje marketingu oraz Social Media


-> Mniej logowania do narzędzi, mniej pracy na UI


-> Praca asynchroniczna i reaktywna



Zobacz webinar: Co i dlaczego automatyzować

Co zyska Twój zespół?

94%
pracowników twierdzi, 
że wykonuje 

zadania 
powtarzalne, 
czasochłonne 

9/10
pracowników twierdzi, że 
automatyzacja chroni ich 
przed stresem a także 
wypaleniem zawodowym

smb twierdzi, że 
automatyzacja pozwala 
im konkurować  
z większymi od nich

88%
pracowników odczuwa 
mniejszy stres po 
zautomatyzowaniu 
manualnych czynności

65%

Narzędzia wspierające 
produktywność
W trakcie Programu pomagamy zrozumieć zasady działania wielu 

nowoczesnych narzędzi a także to, jak dzięki API można wymieniać 

informacje po to, by lepiej zorganizować pracę swoją i zespołu.

-> Airtable to lepsza wersja Excela, która automatycznie generuje API


-> Integromat to klej internetu, pozwala połączyć np. Slacka z Trello


-> Zapier umożliwia na przykład tworzenie PDF z ofertami


-> Webflow pozwala szybko prototypować i uruchamiać strony WWW

Autorami szkolenia są Adam Gospodarczyk, senior developer i 
twórca jednego z największych w Polsce kanałów dla programistów 
oraz Grzegorz Róg, twórca eduweb.pl i szeregu innych 
internetowych projektów. Wspólnie tworzą zautomatyzowani.pl.



W ostatnim Programie wzięło udział ponad 500 osób



Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

hello@automatify.io

+48601555216

1990ZŁ

netto / osobę (min. 3 osoby) lub

3990 zł netto / osobę (mniej niż 3 osoby)

wariant agencyjny do 30 osób - 19 900 zł

-> Promocja do 30.06, potem 2990 zł

-> Bezterminowy dostęp do szkolenia

-> Bezterminowy dostęp do scenariuszy

-> Dostęp do społeczności i pomoc

-> 20 godzin konsultacji

-> 30 godzin wideo

-> 100+ scenariuszy



więcej na zautomatyzowani.pl/program

https://vimeo.com/456692020
https://www.youtube.com/overment
https://eduweb.pl
mailto:hello@automatify.io
https://zautomatyzowani.pl/program

