
Ви кани на XVII-тия Уикенд на HR– екипите в България, 
който ще се проведе на 29 и 30 юни 2012 г.  
в хотел „Св. Екатерина”, с. Рибарица

Скъпи приятели,

Заповядайте заедно с екипа на JobTiger на XVII-тия HR Уикенд! 
В началото на годината стартирахме с първия от серията експериментални HR уикенди, който бе 
успешен и в края на юни ще продължим в същия дух.
Ще наблегнем на активното участие на повече водещи и споделяне на опит от повече компании.
Щастливи сме, че срещите ни два пъти в годината се превърнаха в такава приятна традиция! Ще се 
радваме да се съберем отново, да обсъдим опита си и разгледаме подробно темите от програмата.

Предварителна Програма

Петък, 29 юни 2012 г.

08:00 – 09:30 Закуска
09:30 – 09:40 официално откриване на XVII-тия HR Уикенд
09:40 – 11:10 Изкуството да комуникираш ефективно! 
 (уъркшоп, дискусии и демонстрация на нови практики и методи)  
 Водещи: Борислава Георгиева, Авус Капитал и Красимира Караджова,  
 Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД
11:10 – 11:30  Кафе пауза
11:30 – 13:00  Приликите и разликите в управлението и комуникацията  
 в голямата организация и малкото семейство 
 Водещ: Наталия Николова, психолог, независим консултант
13:00 – 15:00  Обяд и почивка
15:00 – 18:00  Мероприятие – изненада
20:00  Вечеря с програма

Съботa, 30 юни 2012 г. 
08:00 – 09:30  Закуска
09:30 – 11:00  Индиректни продажби в управлението на човешките ресурси (уъркшоп) 
 Водещи: Ясмина Тал, Audit Advice Associates (AAA) и Калин Стоянов,  
 Борика-Банксервиз АД
11:00 – 11:20  Кафе пауза
11:20 – 13:00  Корпоративна социална отговорност - начин да бъдем обединени  
 Водещ: Красимира Величкова, Български Дарителски Форум
13:00 – 13:10 официално закриване на 17-тият Уикенд на HR екипите в България.

доПълнителна информация

такса участие 180,00 лв.  
без ддС, включваща:

» обяд (29.06.2012);
» вечеря (29.06.2012);
» 2 кафе-паузи;
» материали за срещата;
» мероприятие-изненада.

нощувките се заплащат и 
фактурират допълнително в х-л 
„Св. екатерина”, с. рибарица:

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

В цената са включени закуска, 
туристическа такса, застраховка, 
паркинг, интернет.

Краен СроК за 
Потвърждаване  
на ПриСъСтвие 
22 юни 2012 г.

за записвания и 
допълнителна информация:

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

Покана
за XVII-тия уикенд на HR екипите в България


