Learn | Engage | Grow

Ce este
Decode Academy
Decode Academy este locul unde se pot studia domenii de
actualitate precum programarea, marketingul și designul, într-o
atmosferă prietenoasă.
Decode Academy găzduiește atât cursuri și workshopuri
susținute de trainerii proprii, cât și cursuri în parteneriat cu
diverse branduri sau traininguri interne pentru companii.
Trainerii Decode Academy sunt profesioniști care lucrează zi de
zi în domeniile pe care le predau. Sesiunile sunt dinamice și
interactive.
Cursurile se desfășoară într-o ambianță unică, special creată
pentru ca participanții să se simtă “ca acasă”, alături de ceilalți
cursanți

Ce ne propunem

Calitate

Să oferim conținut de calitate
în domenii conexe tehnologiei

Educație

Să creăm o platformă de educație
pentru oameni și companii

Creștere organică
Să stimulăm creșterea
organică a comunității tech

Academia în numere

215 h

de predare

123
participanți

14

traineri

5

cursuri

Cursuri actuale

Cursuri următoare

Introducere în dezvoltarea web

Dezvoltare UI

Principiile programării: Algoritmi

Dezvoltare web folosind JavaScript

Introducere în marketingul online

Interfețe interactive (folosind jQuery)

Introducere în UX Design

Principiile testării manuale

Dezvoltare web în PHP

Workshop-uri de marketing online

Beneficii
Trainerii Decode Academy sunt specialiști în
domeniile pe care le predau

Oportunități de recrutare a participanților
la cursuri

Programa cursurilor este atent verificată și
aprobată de către o echipă de specialiști în
domeniu din cadrul Decode Academy

Creăm o experiență deosebită de
învățare pentru participanți

Cursurile Decode Academy acoperă o
arie vastă de subiecte din sfera tehnologiei

Un spațiu pentru pasionații de tehnologie,
în centrul Timișoarei - Alt Club

Moduri de colaborare
Decode Academy pune la dispoziție:

Acces la cursurile
Decode Academy
Compania ta poate trimite participanți la
cursurile Decode Academy.

Parteneriat Decode Academy
de co-branding

Avantajele tale:

Trainerul specializat

2-6 locuri cu 15% reducere

Conținutul cursului

Cunoștințe de specialitate pentru participanți

Aspectele logistice

O experiență deosebită de învățare.

Gustări și băuturi
Kitul Decode Academy.

Co-promovarea cursului

2 locuri gratuite pentru angajați

Trainerul specializat

Aspectele logistice

Până la 3 locuri cu 30%

Conținutul cursului

Gustări și băuturi

reducere pentru angajați

Co-promovarea cursului.

Kitul Decode Academy.

Ocazia de a oferi până la 5 burse de studiu
(30% reducere) participanților
Accesul la CV-urile participanților la curs

Training pentru
angajații companiei
Sesiuni cu circuit închis, create de
Decode Academy pentru compania ta

Compania ta pune la dispoziție:

Trainerul specializat

Între 14 și 18 locuri disponibile

Conținutul trainingului

Conținut personalizat pentru angajați, predat

Aspectele logistice

de Decode Academy

Gustări și băuturi

O experiență deosebită de învățare.

Kitul Decode Academy.

Dacă ai o altă idee în legătură cu modul în care am putea colabora, contactează-ne și vom găsi împreună cea mai bună opțiune.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:
Silvia Lascu
silvia@decodeacademy.ro
+40 747 375 957

www.decodeacademy.ro
/decodeacademy.ro
@decodeacademy.ro

