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Luqam - firma consultingowa
https://www.luqam.com

Firma LUQAM to firma konsultingowa, która potrafi zaoferować swoim klientom optymalne normy tyczące
się zarządzania. Angażuje ona jedynie znawców tematyki, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i
umiejętności. Z takim profesjonalnym wsparciem dla firmy pojawia się możliwość, aby znacznie zredukować
koszty funkcjonowania spółki, równocześnie rozwijając przedsiębiorstwo i z powodzeniem zarabiać więcej.

LUQAM stawia na nieprzerwany rozwój i uzupełnianie informacji z tego powodu wszyscy pracownicy
regularnie uzupełniają swoją wiedzę o najnowsze trendy tak, aby mogli być jeszcze skuteczniejsi w swoim
działaniu. Firma realizuje też inne czynności doradcze połączone z robieniem funkcjonalnych wzorców dla
niewielkich i dużych przedsiębiorstw.

LUQAM to firma trudniąca się konsultingiem dla przedsiębiorstw. Zainteresowanym, specjaliści doradzają jak
optymalizować funkcjonowanie wewnętrznych części organizacji. Wprowadzenie odpowiednio dobranych
systemów produkcyjnych wpływa na obniżenie strat poniesionych przez spółki. LUQAM pomoże też
przygotować pracowników do podjęcia roli szkoleniowców wewnętrznych. 

Od momentu założenia działalności pracownicy LUQAM zorganizowali całkiem sporo projektów zarówno w
Polsce, ale również w Europie. Firma stworzyła 95 zróżnicowanych konspektów szkoleń, które pomagają w
prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz pozwalają na większe przychody. 

LUQAM to firma, której jedne z głównych filarów to projekty strategiczne oraz wspieranie efektywności
pracy. Działalność jej zawiera też współtworzenie z uczelniami wyższymi kierunków studiów, które są
niezwykle nowoczesne i przyszłościowe.

Firma LUQAM ma swoją siedzibę przy ulicy Kamieńskiego 47 w Krakowie. Najważniejsze dane kontaktowe
i zakres usług można znaleźć w sieci pod adresem https://www.luqam.com.
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