
 

 

GrupaONE istnieje na rynku od września ubiegłego roku. Jest firmą prowadzoną z pasją 

przez dwie energiczne kobiety: Annę Kłaput i Alicję Dąbrowską.  

Z racji naszego wieloletniego doświadczenia, zajmujemy się szkoleniami i konsultacjami 

w zakresie wszystkich tematów związanych z zarządzaniem. Zarządzanie to jednak temat 

szeroki i właśnie tak szeroko można potraktować nasze usługi. Nie ukrywamy jednak, że 

wyrosłyśmy na filozofii jakościowej i tematy związane z procesami w organizacji oraz 

przekonanie, że firma to pewien system jest nam bardzo bliskie.  

W naszej ofercie firmy znajdą też możliwość zatrudnienia nas jako pełnomocnika ds. 

jakości lub zlecenie nam zarządzania szkoleniami – od identyfikacji potrzeb, przez wybór 

firmy po ocenę efektywności szkolenia. Jesteśmy też auditorami systemów jakości 

i możemy przeprowadzić dla każdej firmy audit w odniesieniu do różnych wymagań np. 

ISO 9001, standardów marki, wewnętrznego systemu danej firmy, standardów branży 

(jeśli takie są). 

Ostatnio pracujemy również przy organizacji najróżniejszych eventów dla firm – spotkań 

firmowych, wyjazdów, wieczorów tematycznych oraz team buildingów. 

Nasza oferta jest skierowana praktycznie w 100% do firm.  

Nowy projekt  

Projekt BusinessCOFFEE powstał z potrzeby serca. Obydwie jesteśmy wrażliwe 

społecznie, lubimy ludzi, chcemy pracować z ludźmi i dla ludzi. Któregoś dnia siedząc 

w biurze i myśląc o kolejnym projekcie dla biznesu zaczęłyśmy się zastanawiać co 

mogłybyśmy zrobić lokalnie i dla ludzi, w tym sensie, że odbiorcą nie byłyby firmy. Byłyśmy 

też obydwie świeżo po lekturze wspaniałej książki, bardzo przedsiębiorczej kobiety: „Sukces 

pisany szminką” Olgi Kozierowskiej. Wtedy otworzyłyśmy się na nowy projekt 

i postanowiłyśmy zrobić podobne do naszej biznesowej rzeczywistości tematy, ale dla 

aktywnych kobiet. Dlaczego nie? Pomyślałyśmy, jest dużo spotkań dla kobiet w Warszawie 

dlaczego nie stworzyć lokalnej społeczności aktywnych, uśmiechniętych, poszukujących 

wiedzy i partnerów biznesowych kobiet w Legionowie? Jednego dnia powstał pomysł – 

koncept tego działania, następnego dnia logo projektu, a kolejnego dnia po prostu 

ruszyłyśmy do akcji. Nasze rozmowy miały miejsce 2 miesiące temu, a już 28.02.2012 w 

Coffeetown w Legionowie, odbyła się I edycja spotkań dla aktywnych kobiet 

  

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.grupaone.pl, do zakładki z życia GrupaONE, 

gdyż tam opisałyśmy naszą historię, jak się poznałyśmy i skąd się wzięła nasza firma. 

 


