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Konsultacje z Pythona, Machine Learning i TDD 
Zależy Ci, aby Twój zespół IT osiągał szybciej jeszcze lepsze rezultaty? Możesz            

zatrudniać na stałe kolejnych specjalistów, tak jak robią wszyscy, ale dobre zespoły            
korzystają także ze wsparcia konsultantów w wąskich dziedzinach. W obecnych          
czasach to właśnie dzięki nim zespoły osiągają przewagę konkurencyjną. Dlatego, tak jak            
wielu moich klientów, już teraz możesz zapisać się na konsultacje z Pythona, Machine             
Learning i testowania oprogramowania. 
 

Co zyskasz dzięki konsultacjom? 

✓ Dostęp do know-how w zakresie Pythona,      
Machine Learning i testowania oprogramowania,     
wyniesionego z bardzo wielu projektów     
z różnych branż (spoiler: tego nie da Ci żaden        
specjalista zatrudniony na stałe). 

✓ Dostęp do konsultanta, szkoleniowca i jednocześnie      
programisty, który pracował m.in. dla Google,      
Motorola, Allegro.pl, UBS, PKO BP i HSBC. 

✓ Brak zobowiązań, pay-as-you-go i proste rozliczanie      
- płacisz tylko za wykorzystane godziny, dostajesz       
fakturę VAT. 
 

My company had the pleasure of      
working with Krzysztof in 2018. The      
cooperation consisted in searching    
for algorithms for automatic    
scheduling. We are very pleased     
with the cooperation. Very efficient     

contact facilitated the transfer of information. We will        
be pleased to use his service in the future. 

Dr Piotr Such 
Właściciel APR System 

 
Dlaczego po prostu nie zatrudnić 

specjalisty na stałe? 

Wyobraź sobie, że jesteś szefem drużyny      
piłkarzy. Co zrobisz, aby Twoja drużyna osiągała       
jeszcze lepsze rezultaty?  

Możesz szukać jeszcze lepszych piłkarzy,     
ale dobre zespoły piłkarskie angażują także     
trenerów, fizjoterapeutów i innych fachowców     
w wąskich dziedzinach. Żaden z nich nie gra w trakcie         
meczu, ale to właśnie dzięki nim drużyna wygrywa       
mecze. 

Kiedy skorzystasz z konsultacji? 

✓ Jesteś menedżerem, team leaderem    
lub architektem w IT i potrzebujesz szybko znaleźć       
odpowiedź na Twoje pytania. 

✓ Twoi specjaliści IT korzystają z wielu technologii       
i narzędzi, np. są data scientists, DevOpsami etc. 

✓ Masz w zespole mniej doświadczone osoby      
do przeszkolenia i mentorowania, ale nie chcesz      
poświęcać czasu bardziej doświadczonych osób. 

Warianty współpracy 

I. Pojedyncza konsultacja. Płacisz za godzinną lub      
dwugodzinną zdalną konsultację wybierając z puli     
dostępnych terminów. 

II. Pakiet konsultacji ważny 3 miesiące. Płacisz z góry        
raz za dowolną liczbę godzin, potem na bieżąco        
dokonujesz rezerwacji spośród dostępnych    
terminów. 

III. Dedykowane szkolenie plus pakiet konsultacji     
ważny 3 miesiące. Szkolenia najczęściej bazują na       
jednym z programów dostępnych na stronie      
www.medrela.com. 

Zero ryzyka - jeśli po pierwszej godzinie 
będziesz niezadowolony, otrzymasz 

pieniądze z powrotem! 

Zapraszam do kontaktu na adres 
krzysztof@medrela.com! 

 
Krzysztof Mędrela 

Szkolenia i konsultacje Python 
krzysztof@medrela.com 

(+48) 660 873 898 
www.medrela.com 
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