
Oferta firmy





Parę zdań 
o naszej firmie

Zajmujemy się przede wszystkim:

ź Social media,

ź sklepami internetowymi,

ź projektowaniem i administrowaniem stron WWW,

Staramy się iść z duchem czasu i oferować naszym 
klientom nowatorskie rozwiązania, za konkurencyjną 
cenę, dlatego stale się dokształcamy, aby być „na 
bieżąco” w nowościach na rynku.

z ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok, to zachęcamy do 
kontaktu. Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas! Więc nie 
zwlekaj tylko pisz lub dzwoń, na pewno będziesz 
zadowolony / zadowolona.

ź prowadzeniem kursów i szkoleń,

ź e-marketingiem,

ź i innymi.

Dlatego, jeśli interesuje Cię nawiązanie współpracy 

ź pomocą i doradztwem w sprawach informatycznych,

ź projektowaniem materiałów reklamowych firm,

ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok to firma świadcząca 
kompleksowe usługi informatyczne. Działamy na rynku 
od 2016 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele 
godzin szkoleń, stworzyliśmy wiele projektów, więc 
śmiało można powiedzieć, że „dźwigamy bogaty bagaż 
doświadczeń”.



Oferta kursowa

ELEKTRO-KOMP jest doświadczoną firmą, która m.in. 
prowadzi kursy i szkolenia z zakresu komputerów, 
informatyki, księgowości, kadr i płac oraz matematyki.

Prowadzimy kursy i szkolenia m.in. dla:
ź dzieci i młodzieży,

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z Naszą ofertą to 
zachęcamy do dalszej lektury.

ź dorosłych,
ź seniorów,

Więc jeśli potrzebujesz pomocy, nie zwlekaj, tylko 
skontaktuj się z ELEKTRO-KOMP 
Adam Pistelok ... Czekamy na Ciebie ...

ź niepełnosprawnych,

ź pracowników firm.

Nasza kadra legitymuje się wieloletnim 
doświadczeniem, teoretycznym oraz praktycznym, 
o czym świadczą liczne dyplomy, świadectwa 
i certyfikaty. Stale poszerzamy, dla Was, ofertę poprzez 
ciągłe dokształcania.

Kursy i szkolenia świadczymy z dojazdem do klienta.

ź grona pedagogicznego,

Zajęcia odbywają się w małych grupach (do 10 osób) 
oraz indywidualnie.



Oferta kursowa

Nasza wykształcona kadra poprowadzi dla Państwa 
szkolenia na różnych poziomach zaawansowanie.

Prowadzimy szkolenia i kursy z całego pakietu 
Microsoft Office, jak i z poszczególnych programów, tj.:

ź inne.

ź Microsoft Power Point,
ź Microsoft Access,

Zachęcamy do kontaktu aby poznać szczegóły ...

ź Microsoft Word,
ź Microsoft Excel,



Oferta kursowa

Grafika komputerowa

Prowadzimy również kursy ukierunkowane na 
projektowanie materiałów reklamowych firmy.

ź kursy GIMP,

ź kursy Adobe Photoshop,
ź kursy CorelDRAW,

Prowadzimy szkolenia i kursy z obsługi programów 
graficznych (grafika wektorowa i rastrowa). W ofercie 
ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok:

ź kursy innych programów z pakietu Adobe.

Zachęcamy do współpracy ...



Oferta kursowa

ź przygotowania odbywają się do wszystkich modułów 
ECCC DigComp.

Prowadzimy szkolenia i kursy z przygotowania do 
oficjalnego egzaminu ECDL i ECCC DigComp:
ź przygotowania odbywają się w zasadzie do 

wszystkich modułów ECDL,

Zachęcamy do kontaktu aby poznać szczegóły ...



Oferta kursowa

Podstawy obsługi komputera

Prowadzimy szkolenia i kursy podstaw obsługi 
komputera, zajęcia prowadzimy w „wąskich grupach” , 
do 10 osób oraz indywidualnie.

ź Podstawy obsługi pakietu MS Office (MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint)

Zakres szkolenia obejmuje:

ź Podstawy obsługi intenretu.

Zachęcamy do współpracy ...

ź Podstawy obsługi komputera,
ź Podstawy obsługi systemu Windows,



Oferta kursowa

Projektowanie stron WWW

ź PHP i MySQL

Prowadzimy szkolenia i kursy z projektowania stron 
WWW w różnych językach. Szkolenia są 
ukierunkowane na wybrane języki lub na wszystkie 
języki. W naszej ofercie szkolenia z:

ź Wordpress.

ź HTML i CSS,

Jeśli nie ma czegoś w naszej ofercie to zadzwoń ...

ź JavaScript,

Zachęcamy do współpracy ...



Oferta kursowa

Komputer dla Seniora

Zachęcamy do kontaktu aby poznać szczegóły ...

Prowadzimy szkolenia i kursy komputerowe dla 
seniorów. Zajęcia są prowadzone w miłej i cierpliwej 
atmosferze. Na zajęciach seniorzy zapoznają się 
z obsługą komputera oraz poznają sposoby 
wykorzystania komputera w życiu codziennym. 
Dodatkowo mają możliwość zapoznania się z 
działaniem urządzeń mobilnych na systemie Android.



Oferta kursowa
Obsługa urządzeń 
mobilnych 
z systemem Android

Prowadzimy szkolenia i kursy z obsługi systemu 
Android, na urządzeniach mobilnych. Rozpoznanie na 
rynku, wśród „potencjalnych klientów” uświadomiło 
ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok, że wielu z Nas nie 
wykorzystuje pełnej funkcjonalności systemu Android, 
dlatego chcemy Wam pomóc.

Zachęcamy do kontaktu aby poznać szczegóły ...



Oferta kursowa

e-marketing, 
Social Media, e-commerce

Zapraszamy do kontaktu, w celu zapoznania się ze 
szczegółami ...

Prowadzimy szkolenia i kursy związane 
z e-marketingiem, Social Media oraz e-commerce. 
Szkolimy z jednej dziedziny i/lub każdej z nich, 
w różnych kombinacjach oraz różnych długościach. 
Zajęcia prowadzimy z zastosowaniem odpowiednich 
proporcji między wiedzą teoretyczną i praktyczną.



Oferta kursowa
Księgowość, 
Rachunkowość, 
Kadry i płace.

Prowadzimy szkolenia i kursy związane z tematyką 
księgowości, rachunkowości oraz kadr i płac. 
Większość szkoleń prowadzimy na poziomie 
podstawowym. Prowadzimy także szkolenie 
księgowość komputerowa.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu ...



Oferta kursowa
Zajęcia 
z programowanie
dla dzieci

Zapraszamy do kontaktu, w celu zapoznania się ze 
szczegółami ...

ź tworzyć i programować roboty na zestawie 
Lego WeDo 2.0

Prowadzimy szkolenia i kursy związane z nauką 
programowania dla dzieci. Zajęcia odbywają się w małych 
grupach, od 1 do 6 osób. Podczas zajęć dzieciaki będą:

ź uczyć się programować w programach i grach dla 
dzieci.

ź programować roboty z klocków, które znajdują się 
poniżej,



Oferta kursowa
Korepetycje 
z matematyki

Prowadzimy korepetycje z matematyki dla dzieci w 
podstawówce, szkole średniej oraz przygotowujemy do 
podstawowej matury. Świadczymy usługę razem z 
dojazdem do klienta, jeśli to pobliskie miasta.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu ...



Świadczone usługi

ź instalację i konfigurację oprogramowania i sprzętu,

ź projektowanie i administrowanie stronami WWW,

ź projektowanie materiałów reklamowych,

Do najważniejszych z nich zaliczamy:

ź opiekę nad profilami Social Media, 

ź wsparcie w sytuacjach problematycznych,

ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok, poza kursami 
i szkoleniami, zajmuje się również szeroką galą usług.

ź obróbka zdjęć i video na fachowych programach,

ź i inne.

Więc jeśli potrzebujesz pomocy, nie zwlekaj, tylko 
skontaktuj się z ELEKTRO-KOMP 
Adam Pistelok ... Czekamy na Ciebie ...

ź projektowanie fotoksiążek,



Świadczone usługi

Projektowanie 
materiałów 
reklamowych

ź i inne (wg potrzeb i wytycznych klienta).

ź logo,
Projekltujemy materiały reklamowe firmy:

ź wizytówki,
ź katalogi,

ź ulotki

Nasze oferty są spersonalizowane, dlatego nie zwlekaj ...

Zapraszamy serdecznie do kontaktu ...



Świadczone usługi

Projektowanie 
stron WWW

Zapraszamy serdecznie do kontaktu ...

Projekltujemy strony WWW, dla naszych klientów. Ceny 
i warunki uzgadniamy z każdym klientem indywidualnie.

Strony internetowe projektujemy najczęściej dla klientów 
w Wordpressie. Nasze projekty są w 100% responsywne 
i przygotowane do urządzeń mobilnych.

Nasze ceny są bardzo konkurencyjne w stosunku do 
reszty firm.



Świadczone usługi

Obróbka grafiki
wektorowej
i rastrowej

Pracujemy na:

Zajmujemy się obróbką grafiki, na zlecenie klienta, którą 
wykonujemy w określonym celu.

ź Corel DRAW 2019 SE

Jeśli potrzebujesz pomocy, wsparcia lub aby ktoś 
wykonał dla Ciebie obróbkę grafiki, to nie zwlekaj 
i skontaktuj się z nami ...

ź Adobe Master CS6



Świadczone usługi

Sprzedaż i naprawa
sprzętu
i oprogramowania

Jeśli potrzebujesz sprzętu, oprogramowania lub 
podstawowej naprawy to dobrze trafiłeś.

Pomożemy Ci coś wybrać, wszystko zainstalujemy 
i skonfigurujemy. Pomożemy dobrać sprzęt nowy lub 
poleasingowy, doradzimy zakup odpowiedniego 
oprogramowania, zainstalujemy je na sprzęcie 
i skonfigurujemy.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu ...



Świadczone usługi

Projektowanie 
fotoksiążek
i obróbka video

Jeśli potrzebujesz uwietrznić wspomnienia 
 niezapomnianych chwil w życiu, za pomocą dobrze 
obrobionego filmy DVD lub fotoksiążki, to dobrze trafiłeś.

Firma ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok zajmuje się 
projekotaniem ww. rzeczy na zlecenie, oferty ustalamy 
personalnie.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu ...



Świadczone usługi

Administrowanie
stronami WWW
oraz Social Media

To zapraszamy serdecznie do kontaktu ...

Dlatego jeśli nie masz pomysłu na swój profil w Social 
Media lub na swoją stronę, lub nie masz czasu pracować 
nad tym ...

Administrowanie stronami WWW oraz profilami na Social 
Media to kolejna z usług, którą firma ELEKTRO-KOMP 
Adam Pistelok bardzo często się zajmuje, dzięki czemu 
mamy dość bogate doświadczenie w ww. sprawach.





Kontakt:
ELEKTRO-KOMP Adam Pistelok
ul. J. Ryszki 45/24
41-516 Chorzów

NIP: 6272523318

tel.: +48 730 545 747
WWW: elektro-komp.wacas.pl
e-mail: elektro.komp.ap@gmail.com
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