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Accenture Training Labs to bogata oferta webinarów
poświęconych konkretnym technologiom, kompetencjom
miękkim, jak i tematom biznesowym. 

Podczas spotkań zyskasz możliwość uzupełnienia wiedzy 
praktycznymi przykładami z codziennej pracy, poznasz 
nowe zagadnienia oraz związane z nimi trendy. 

Training Labs to okazja do rozwoju umiejętności, a także 
do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Chcemy inspirować Cię do podejmowania nowych
wyzwań – zapraszamy na webinary!

Strona Internetowa
Kalendarz 

Campusowy
Facebook

https://www.accenture.com/pl-pl/careers/local/accenture-training-labs
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/career-stage/events-calendar
https://www.facebook.com/AccentureKariera


Tematyka:Accenture Training Labs
Dlaczego SAP rządzi światem?
Sztuczna Inteligencja
Tracing Microservices in Event Driven Architecture
AWS Serverless
SerIo Cyber - porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
Praktyczne wprowadzenie do projektowania hurtowni danych
Android&UX - Jak zacząć karierę w IT?
Salesforce
Beyond Cloud
UX&UI Design w projektach IT
Dane - dlaczego są tak istotne ? 
Microsoft Azure w IoT
Pentesting - czyli jak przeprowadzić kontrolowany atak?
The Future of development - AI vs Salesforce vs Java
Python & Excel 
Innovations in SAP – SaaS SAP Leonardo Platform

Search Engine Advertising 
Energy Management
Personal Branding
Effective Social Media & Content Strategy 
Assertive Communication 
Cross Culture Communication
Art of Diplomacy
Emotional Intelligence
Scrum in Practise
Supply Chain Management
5G
Media
Automotive
Skąd się wzięła moda na zwinne zarządzanie? 



Kalendarz szkoleń #TrainingLabs

22.04.2021

Shaping the 
future of 
mobility

28.04.2021

AI in business -
human power in 
robotic age

29.04.2021

Salesforce –
ścieżki rozwoju

06.05.2021

Art of Diplomacy
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https://web.cvent.com/event/bfc24fbe-ecfd-4c34-9285-cf85d2376ca2/summary?locale=en-US&tm=0eTDak2K5ULOG0U5HexlBKWZHOYrnU2LGOfMezpD1Vg
https://web.cvent.com/event/5b5348bb-1ebf-4699-aa5d-3727f28d6cc5/summary?locale=pl-PL&tm=xHtmXLGgm35cDH2SiMkaDu1vVJG4SbD3RToFDhfWRuI
https://web.cvent.com/event/16c823d1-458e-4fb6-ba14-7978d1575fa4/summary?locale=pl-PL&tm=_6VRyR3qJQihKGlikhXQruo3TsmK43HQ9NUrw6jMD5o
https://web.cvent.com/event/783f1cdb-42f2-41e1-975d-45a38fda6afb/summary?locale=en-US&tm=xtg9U3cZPkNWWQ1VlH8_gPvLAlSfKNQ90wA4IOK0ZVk
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How will customers buy, own, and use a car in the 
future? What will mobility of tomorrow look like? 

Ever-changing customer preferences are forcing 
car manufacturers to restructure their sales 
channels, and fundamentally rethink the route 
they choose to bring their products to the 
customer. 

Accenture is working at the forefront of this 
exciting automotive transformation and will bring 
you its view on Mobility of the Future, Electric 
Vehicles, and Autonomous Cars.

Join us for the first Automotive webinar in the 2021 
Accenture Training Labs edition and meet 
Accenture Capability Network's automotive 
industry experts! 

Learn about the latest trends and challenges that 
automotive manufacturers and dealers are facing 
nowadays. Find out how the changing market 
impacts the business environment and clients' 
expectations and how we as consultants are 
addressing these changes, for the benefit of our 
clients. 

The webinar is a great chance to learn not only 
about the Accenture Capability Network 
Automotive Team but also to boost your career 
and learn more about the professional 
opportunities we can offer for you!

Zarejestruj się

https://web.cvent.com/event/bfc24fbe-ecfd-4c34-9285-cf85d2376ca2/summary?locale=en-US&tm=0eTDak2K5ULOG0U5HexlBKWZHOYrnU2LGOfMezpD1Vg
https://web.cvent.com/event/bfc24fbe-ecfd-4c34-9285-cf85d2376ca2/summary?locale=en-US&tm=0eTDak2K5ULOG0U5HexlBKWZHOYrnU2LGOfMezpD1Vg
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Sztuczna inteligencja to połączenie wielu różnych 
technologii współpracujących ze sobą w celu 
umożliwienia maszynom rozumienia, działania oraz 
uczenia się na poziomie inteligencji zbliżonym do 
ludzkiego. 

AI to także źródło innowacji biznesowych, które 
wpływa na powstawanie nowych produktów czy 
usług na rynku. Pomaga również firmom w 
optymalizacji i transformacji procesów 
biznesowych, przyczyniając się do ich lepszej 
wydajności. Przedsiębiorstwa wykorzystujące AI w 
swoim biznesie, staną się liderami swoich branż.

Dołącz do webinaru i dowiedz się, jak Sztuczna 
Inteligencja jest wykorzystywana w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach. Poznaj możliwości oraz 
potężne rozwiązania, jakie może dostarczać AI, by 
zmieniać sposób, w jaki żyjemy. Stań się częścią 
wielkiej, innowacyjnej zmiany i wspólnie z nami 
kreuj przyszłość.

Zarejestruj się

https://web.cvent.com/event/5b5348bb-1ebf-4699-aa5d-3727f28d6cc5/summary?locale=pl-PL&tm=xHtmXLGgm35cDH2SiMkaDu1vVJG4SbD3RToFDhfWRuI
https://web.cvent.com/event/5b5348bb-1ebf-4699-aa5d-3727f28d6cc5/summary?locale=pl-PL&tm=xHtmXLGgm35cDH2SiMkaDu1vVJG4SbD3RToFDhfWRuI
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Salesforce to największa platforma CRM na 
świecie, znajdująca się w fazie ciągłego rozwoju. 
Daje wiele możliwości nie tylko klientom, ale także 
pracownikom sektora IT. 

Do wyboru jest kilka ścieżek rozwoju (nie tylko dla 
programistów), które wymagają ciągłego 
doskonalenia się tych, którzy pracują z tą 
technologią. Miejsce dla siebie znajdą tu 
backendowcy, frontendowcy, jak i full-stack 
developerzy.

Przybliżymy Wam nieco tę technologię. Opowiemy 
o tym, w jakich kierunkach można się rozwijać i jak 
wyglądają różne ścieżki rozwoju w Salesforce. 
Podpowiemy gdzie znajdziecie informacje, 
dokumentacje oraz pomoc tych, którzy już 
wydeptali swoje ścieżki.

Zarejestruj się

https://web.cvent.com/event/16c823d1-458e-4fb6-ba14-7978d1575fa4/summary?locale=pl-PL&tm=_6VRyR3qJQihKGlikhXQruo3TsmK43HQ9NUrw6jMD5o
https://web.cvent.com/event/16c823d1-458e-4fb6-ba14-7978d1575fa4/summary?locale=pl-PL&tm=_6VRyR3qJQihKGlikhXQruo3TsmK43HQ9NUrw6jMD5o
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Are you eager to discover the secrets of Art of 
Diplomacy? 

Our trainer, Jana Urbankova will introduce you to 
the key points of assertive and diplomatic 
communication. During the workshop you will:

• Become more familiar with the essence of 
assertiveness and explore your attitude 
towards it

• Get to know different communication styles 
and the challenges related to them

• Discover the tricks of coping with 
overwhelming interlocutors and learn how 
to say no

• Find the answer to the question why it is a 
better deal to act like a giraffe instead of jackal 

Take advantage of this unique learning experience 
and register now!

Zarejestruj się

https://web.cvent.com/event/783f1cdb-42f2-41e1-975d-45a38fda6afb/summary?locale=en-US&tm=xtg9U3cZPkNWWQ1VlH8_gPvLAlSfKNQ90wA4IOK0ZVk
https://web.cvent.com/event/783f1cdb-42f2-41e1-975d-45a38fda6afb/summary?locale=en-US&tm=xtg9U3cZPkNWWQ1VlH8_gPvLAlSfKNQ90wA4IOK0ZVk


Zarejestruj się 
już dziś!


