
27 и 28 януари 2012 г., Спа хотел „Аугуста”, гр. Хисаря

Здравейте приятели, 

В началото на 2012 година, на 27 и 28 януари, с или без сняг, възползвайки се от прекрасната 
минерална вода на гр. Хисаря, спа х-л „Аугуста”, ще проведем XVI-тия уикенд на HR екипите в България. 
Това ще бъде първият от серията експериментални HR уикенди, в които ще се опитаме да намерим 
нова и по-интересна форма на провеждане. 
Ще наблегнем на активното участие на повече водещи и споделяне на опит от повече компании, като 
ще се опитаме да разгледаме темите в много по-голяма дълбочина. 
Мероприятието – изненада този път ще е свързано с развитие на конкурентни ключови компетенции и 
специални умения, които да добавите към CV-то си! С гордост!
И така, каним ви да се присъедините към XVI-тия зимен HR експеримент, в гр. Хисаря,  
на 27 и 28 януари 2012 г.!

Предварителна Програма

Петък, 27 януари 2012 г.

08:00 – 09:30 Закуска (за всички, пристигнали предишната вечер)
09:30 – 09:45 Официално откриване на XVI-тия уикенд на HR екипите в България
09:45 – 11:00 2012 - какво е бъдещето на HR-a? 
 Водещи:  Христо Стоянов, Теси ООД и Светлозар Петров, JobTiger 
11.00 – 11.20 Кафе пауза
11:20 – 13:00 Какво се случва на т.н. пазар на труда? (търсене, предлагане, качество,  
 сегменти, ментета, заместители, продавачи, купувачи, внос, износ, продажби  
 с фактури, продажби без фактури...)  
 Водещ:  Стоян Ганев, Телепол ЕООД
13:00 – 14:30 Обяд 
14.30 – 15:30 Презентация на SOGELIFE, официален спонсор на XVI-тия HR уикенд
15.45 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 18.00 мероприятие – изненада („...вземи огин, запали ме”)
20.00 Вечеря 

Събота, 28 януари 2012 г. 
08:00 – 09:30 Закуска

09:30 – 11:00 ефикасност на HR отдела и как да я измерваме 
 Водещи:  Христо Цветков и Филип Анастасиу, Метро Кеш Енд Кери
11:00 – 11:20 Кафе пауза
11:20 – 13:00 дискусия за бъдещето развитие на HR уикенда 
13:00 – 13:15 Официално закриване на XVI-тия HR уикенд

Организиран от С финансовата подкрепа на

доПълнителна информация

такса участие 180.00 лв.  
без ддС, включваща:

» обяд (27.01.2012);
» вечеря (27.01.2012);
» 2 кафе-паузи;
» материали за срещата;
» мероприятие-изненада.

нощувките се заплащат  
и фактурират допълнително  
в х-л „аугуста”, гр. Хисаря:

»  цена на човек в двойна стая –   
 44.00 лв. с ДДС/ нощ;
» цена на човек в единична стая –   
 66.00 лв. с ДДС/ нощ.

В цената са включени закуска, 
вход за вътрешен плувен басейн 
с минерална вода, сауна, фитнес, 
паркинг, туристически данък и 
застраховка.

Краен СроК за заПиСване: 
21  януари 2012 г.

за записвания и 
допълнителна информация:

елеонора тодорова
T: + 359 2 49 180 22
M: + 359 884 505 609
E: eleonora@jobtiger.bg


