
 

Excel dla początkujących  

Szkolenie dedykowane jest każdemu, kto do tej 

pory nie miał kontaktu z arkuszem kalkulacyjnym 

lub był on bardzo niewielki. Stanowi pierwszy krok w 

nauce obsługi programu Excel.  

… więcej na str. 5  

Excel dla średniozaawansowanych  

Kurs kierowany do osób. które miały już kontakt z 

Excelem i potrafią wykonywać podstawowe 

operacje w tym programie  (np. sortowanie czy 

filtrowanie) 

… więcej na str. 6 

Excel zaawansowany 

Szkolenie dla osób, które swobodnie poruszają się 

w arkuszu, ale potrzebują dodatkowej wiedzy 

dotyczącej stosowania zaawansowanych narzędzi 

automatyzujących i przyspieszających pracę. 

… więcej na str. 7 

Excel –  kurs kompleksowy  

To intensywne szkolenie z programu Excel ma 

charakter przekrojowy. Swoją tematyką obejmuje 

najważniejsze narzędzia i funkcjonalności    

                                                     …  więcej na str. 8 

Szkolenia  
z obsługi programu Excel  

w opcji zakupu PRE-Paid 

Zespół  MACROMIND 

V O U C H E R  S Z K O L E N I O W Y  

O P Ł A C A S Z  S Z K O L E N I E  T E R A Z …   

R E A L I Z U J E S Z  W  2 0 2 1  r .  

Wraz ze zbliżającym się końcem roku 

zwracamy większą uwagę na 

optymalne wykorzystanie środków 

budżetowych przeznaczonych na 

rozwój i szkolenia dla pracowników. Dla 

wielu działów firmy ostatni kwartał to 

gorący okres, w którym przełożeni 

niechętnie wysyłają pracowników na 

szkolenia.  

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy 

nową opcję zakupu szkoleń 

komputerowych z obsługi arkusza 

kalkulacyjnego. 

Zamawiając VOUCHERY szkoleniowe 

dla swoich pracowników: 

✓ optymalnie zagospodarujecie 

Państwo środki finansowe 

przeznaczone na szkolenia w 2020 r. 

✓ zyskacie dodatkowy instrument 

premiowania lub rozszerzenie oferty 

bonusów pracowniczych. 

✓ uprościcie Państwo procedurę 

zamawiania szkoleń, wypełniania 

zgłoszeń i realizacji płatności. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej 

oferty. 

W W W .A D A T U M .C O M  

MACROMIND 

ul. Wiartel 3, 02-698 Warszawa        

S Z K O L E N I A   

O B J Ę T E  P R O M O C J Ą  

W y k o r z y s t a j  b u d ż e t  s z k o l e n i o w y   

j e s z c z e  w  t y m  r o k u !  

Infolinia: 22 487-96-87 

e-mail: B2B@macromind.pl 

 

www.macromind.pl 
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Dane kontaktowe: 

 

Zapytania w sprawie Voucherów:  

Tel.:   696-085-888 

Email:   B2B@macromind.pl 

 

Zapytania ogólne: 

Infolinia:  22 487-96-87 

Email:   biuro@macromind.pl 

macromind.pl  

szkolenieEXCEL.pl 
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3 kroki do zakupu 
Voucherów 
szkoleniowych 
 

Krok 1.   
Zamawiacie Państwo określoną liczbę Voucherów „na okaziciela” dla swoich 

pracowników na szkolenia ogólne z obsługi programu Excel (do wyboru): 

✓ Excel dla początkujących  
✓ Excel dla średniozaawansowanych 

✓ Excel zaawansowany 

✓ Excel – kurs kompleksowy 

Krok 2. 
Opłacacie Państwo Vouchery „na okaziciela” na podstawie faktury 
wystawionej w 2020 r. Zamówione Vouchery „na okaziciela” są do Państwa 
przesyłane kurierem. 

 

Krok 3. 
Wręczacie Państwo Vouchery wybranej grupie pracowników, np. w formie 
rocznych bonusów. Każdy z obdarowanych może zrealizować swój Voucher w 
okresie Styczeń-Grudzień 2021 r. 

>>> 

Jak zrealizować Voucher szkoleniowy?   
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Jak zrealizować 
Voucher szkoleniowy? 

(Instrukcja będzie także dołączona do każdego Vouchera) 

 

Krok 1. 
Osoba dysponująca Voucherem sprawdza na naszej stronie internetowej 

dostępne terminy i miejsce realizacji danego kursu. 

 

Krok 2. 
Osoba dysponująca Voucherem kontaktuje się z nami, podając przy tym numer 

Vouchera i wybrany termin kursu. Z naszej strony dokonywana jest weryfikacja 

Vouchera. Następnie wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na 
szkolenie. 

 

Krok 3. 
Dysponent Vouchera odbywa szkolenie w wybranym terminie. 

 

 

 

 

 

>>> 

Ile kosztują Vouchery? 
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                  Liczba zamówionych Voucherów ->

Szkolenie

1-5 szt.
powyżej 5 szt. 

(rabat 5%)

powyżej 15 szt. 
(rabat 10%)

powyżej 30 szt. 
(rabat 15%)

Excel dla początkujących 519,00 zł           493,05 zł           467,10 zł           441,15 zł           

Excel dla średniozaawansowanych 559,00 zł           531,05 zł           503,10 zł           475,15 zł           

Excel zaawansowany 599,00 zł           569,05 zł           539,10 zł           509,15 zł           

Excel - kurs kompleksowy 990,00 zł           940,50 zł           891,00 zł           841,50 zł           

Ile kosztują Vouchery?  
 

Cena szkolenia będzie uzależniona od liczby zamówionych Voucherów. Podane w tabeli 
ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa symulacja kosztów zakupu Voucherów (ceny netto): 
 

Klient zamówił dla swoich pracowników: 

- 7 szkoleń „Excel dla początkujących” 

- 32 szkolenia „Excel dla średniozaawansowanych” 

- 3 szkolenia „Excel zaawansowany” 

- 6 szkoleń „Excel – kurs kompleksowy” 

 

 

 

 

 

 

 

>>> 

Jak zamówić Vouchery? 
  

Szkolenie

Liczba 

Voucherów
Cena 

standardowa

Cena po 

rabacie

Koszt po cenie 

standard

Koszt po cenie z 

rabatem Oszczędność
Excel dla początkujących 7 519,00 zł        493,05 zł        3 633,00 zł        3 451,35 zł        +181,65 zł
Excel dla średniozaawansowanych 32 559,00 zł        475,15 zł        17 888,00 zł      15 204,80 zł      +2683,20 zł
Excel dla zaawansowanych 3 599,00 zł        569,05 zł        1 797,00 zł        1 707,15 zł        +89,85 zł
Excel - kurs kompleksowy 6 990,00 zł        940,50 zł        5 940,00 zł        5 643,00 zł        +297,00 zł

Łącznie: +3251,70 zł
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Jak zamówić Vouchery? 
 

Vouchery można zamówić za pośrednictwem e-maila: 

B2B@macromind.pl 
 

W treści zamówienia prosimy podać  

1. Liczbę Voucherów z określeniem szkoleń, których mają dotyczyć. 

2. Dane płatnika do faktury 

3. Dane osoby, z którą można się kontaktować. 

Przykładowe zamówienie: 
 

 

 

  

Zamawiamy: 

16 Voucherów na szkolenie „Excel dla początkujących” 

35 Voucherów na szkolenie „Excel dla średniozaawansowanych” 

7 Voucherów na szkolenie „Excel zaawansowany” 

 

Dane do faktury: 

Firma XYZ 

ul. Kwiatowa 12 

02-665 Warszawa 

NIP: XXX-XXX-XX-XX 

 

Osoba do kontaktu: 

Monika Nowacka 

Tel. 22-887-00-21 
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Szkolenie  
„Excel dla początkujących” (2 dni) 
 

Szkolenie obejmujące podstawy programu Excel dedykowane jest każdemu, kto do tej 
pory nie miał kontaktu z arkuszem kalkulacyjnym lub był on bardzo niewielki. Stanowi 
pierwszy krok w nauce obsługi programu Excel. Uczestnik przystępujący do kursu 
powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows. 

 

Kurs Excel dla początkujących ma na celu przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat: 

✓ sprawnego poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym, 
✓ zasad obowiązujących w prostych obliczeniach i podstawowych operacjach, 

✓ grupowania i selekcji informacji w arkuszu (sortowanie i filtrowanie), 

✓ podstaw stosowania funkcji i formuł, 
✓ budowania podstawowych typów wykresów i ich formatowania, 
✓ utrwalania efektów swojej pracy w arkuszu (zapis i wydruk). 

 

Czas trwania 
2 dni po 7 godzin zegarowych (od 9:00 do 16:00 - przerwy wliczone) 

  

Typ szkolenia 
Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze. 

 

Ceny Voucherów (netto) 
 

 

 

 

Więcej na temat kursu: 

http://www.szkolenieexcel.pl/szkolenie/szkolenie,excel-dla-poczatkujacych 

Liczba zamówionych 
Voucherów -> 1-5 szt.

powyżej 5 szt. 
(rabat 5%)

powyżej 15 szt. 
(rabat 10%)

powyżej 30 szt. 
(rabat 15%)

Excel dla początkujących 519,00 zł      493,05 zł      467,10 zł      441,15 zł      
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Szkolenie  
„Excel dla średniozaawansowanych” (2 dni) 
 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy obsługi arkusza 
kalkulacyjnego. Zapraszamy tych, którzy mieli już kontakt z Excelem i potrafią 
wykonywać podstawowe operacje w tym programie (np. tworzenie prostych 
zestawień, formatowanie komórek, proste filtrowanie i sortowanie, autosumowanie, 

wstawianie wykresów). Jednym z modułów szkolenia jest Przypomnienie podstaw 
obsługi programu Excel. Przygotowano go z myślą o tych uczestnikach, którzy 
sporadycznie używają w swojej pracy arkusza kalkulacyjnego. 

 

Szkolenie pozwoli zapoznać się z następującymi zagadnieniami: 

✓ stosowanie funkcji arkuszowych i budowanie formuł, 
✓ grupowanie danych według niestandardowych kryteriów i założeń, 
✓ tworzenie raportów podsumowujących - głównie tabele przestawne, 

✓ budowanie czytelnych wykresów, 
✓ automatyzacja formatowania zestawień, 
✓ importowanie do Excela danych z zewnątrz. 

 

Czas trwania 
2 dni po 7 godzin zegarowych (od 9:00 do 16:00 - przerwy wliczone) 

 

Typ szkolenia 
Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze. 

 

Ceny Voucherów (netto) 

 

 

Więcej na temat kursu: 

http://www.szkolenieexcel.pl/szkolenie/szkolenie,excel-dla-sredniozaawansowanych 

Liczba zamówionych Voucherów -> 1-5 szt.
powyżej 5 szt. 

(rabat 5%)

powyżej 15 szt. 
(rabat 10%)

powyżej 30 szt. 
(rabat 15%)

Excel dla średniozaawansowanych 559,00 zł      531,05 zł      503,10 zł      475,15 zł      



Szkolenia z obsługi programu Excel – Vouchery na 2021 r. 

7   

  
macromind.pl 

Szkolenie „Excel zaawansowany” (2 dni) 
 

Jest to szkolenie z programu Excel ukierunkowane na zaawansowany poziom nauki 

obsługi arkusza kalkulacyjnego. Kurs dedykowany osobom, które pracują w programie 
Excel, swobodnie poruszają się w arkuszu, jednakże potrzebują dodatkowej wiedzy 
dotyczącej stosowania bardziej zaawansowanych narzędzi automatyzujących i 
przyspieszających pracę. 

 

Excel zaawansowany to szkolenie, które pozwoli zapoznać się z następującymi 
zagadnieniami: 

✓ budowanie zaawansowanych raportów z wykorzystaniem tabeli przestawnej, 
✓ stosowanie makr w Excelu, 

✓ tworzenie od podstaw zaawansowanych formuł (w tym formuł tablicowych),  
✓ używanie kontrolek formularza, 
✓ importowanie danych z zewnętrznych źródeł, 
✓ ochrona danych w arkuszu. 

 

Czas trwania 
2 dni po 7 godzin zegarowych (od 9:00 do 16:00 - przerwy wliczone) 

  

Typ szkolenia 
Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze. 

 

Ceny Voucherów (netto) 
 

 

 

Więcej na temat kursu: 

http://www.szkolenieexcel.pl/szkolenie/szkolenie,excel-zaawansowany 

  

Liczba zamówionych Voucherów -> 1-5 szt.
powyżej 5 szt. 

(rabat 5%)

powyżej 15 szt. 
(rabat 10%)

powyżej 30 szt. 
(rabat 15%)

Excel zaawansowany 599,00 zł      569,05 zł      539,10 zł      509,15 zł      
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Szkolenie  
„Excel – kurs kompleksowy” (4 dni) 
 

To intensywne szkolenie z programu Excel ma charakter przekrojowy. Swoją tematyką 
obejmuje najważniejsze narzędzia i funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego. 
Intensywne szkolenie z excela pozwoli uczestnikowi bez problemu poradzić sobie z 
większością zadań do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym. Kurs dedykowany osobom, 
które chcą posiąść umiejętności obsługi Excela kompleksowo - w trakcie jednej sesji. 

Oto ramowa lista wybranych zagadnień, które zostanie omówione na szkoleniu: 

 

✓     Tworzenie podstawowych oraz zaawansowanych raportów  
     (głównie tabele przestawne), 

✓     Wykonywanie dowolnych kalkulacji z wykorzystaniem formuł, 
✓     Prezentowanie wyników analiz na wykresach, 
✓     Analiza i raportowanie na podstawie danych pochodzących z zewnątrz, 
✓     Weryfikacja błędów w obliczeniach, 
✓     Ochrona i dystrybucja efektów pracy, 
✓     Korzystanie z makr w Excelu. 

 

Czas trwania 
4 dni po 7 godzin zegarowych (od 9:00 do 16:00 - przerwy wliczone) 

  

Typ szkolenia 
Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze. 

 

Ceny Voucherów (netto) 

 

 

Więcej na temat kursu: 

http://www.szkolenieexcel.pl/szkolenie/szkolenie,excel-kurs-kompleksowy 

Liczba zamówionych Voucherów -> 1-5 szt.
powyżej 5 szt. 

(rabat 5%)

powyżej 15 szt. 
(rabat 10%)

powyżej 30 szt. 
(rabat 15%)

Excel - kurs kompleksowy 990,00 zł      940,50 zł      891,00 zł      841,50 zł      


