
25 и 26 януари 2013 г., Хотел „Калина Палас”, гр. Трявна

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 25 януари 2013 г.

Събота, 26 януари 2013 г. 

Организиран от С финансовата подкрепа на

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Такса участие 200,00 лв 
без ДДС, включваща:

 

»
»
»
»
»

обяд (25.01.2013);
вечеря (25.01.2013);
3 кафе-паузи;
материали за срещата;
мероприятие-изненада.

цена на човек в двойна стая – 
40.00 лв с ДДС/ нощ;
цена на човек в единична стая – 
60.00 лв с ДДС/ нощ.

Нощувките се заплащат 
и фактурират допълнително 
в х-л „Калина Палас”, гр. Трявна:

»  

»  

В цената са включени закуска, 
ползване на закрит басейн, 
фитнес, курортна такса, 
застраховка, безжичен интернет 
и паркинг.

КРАЕН СРОК ЗА 
ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ: 
11 ЯНУАРИ 2013 Г.

За записвания и 
допълнителна информация:

ТАНЯ МАНЧЕВА
T: + 359 2 49 180 14
M: + 359 882 213 750
E: tanya@jobtiger.bg

Здравейте приятели, 
Предстои XVIII-тия уикенд на HR екипите в България!
Трявна е градчето с възрожденски дух и уютна атмосфера, което ще ни посрещне в средата на зимата. 
Представете си сгушените в снега къщи с димящи комини, топлината на огъня и червеното вино и увлекател-
ните разговори в приятна компания и се присъединете към нас на 25 и 26 януари в хотел „Калина Палас“!
Това ще бъде следващия от серията експериментални HR уикенди, в които ще се постараем да предложим 
по-различна форма на провеждане. Отново ще разчитаме на активно присъствие на всички участници и 
споделяне на опит от компании с разнородна дейност, така че срещата да бъде освен приятна, но и ползотвор-
на за всички нас!
Мероприятието – изненада този път ще е свързано с основната тема на срещата: „Новата нормалност или 
когато кризата се превърне в следващ етап на развитие’’.
Каним ви да се включите в XVIII-тия зимен HR уикенд в гр. Трявна, на 25 и 26 януари 2013 г.!

08:00 – 09:30 Закуска
09:30 – 11:00  "Фантазии и реалност за бъдещето на HR-a"
 Водещ: Боян Страхилов, Санома Блясък
11:00 – 11:20  Кафе пауза
11:20 – 13:00  Презентация на Дженерали България, официален спонсор на XVIII-тия HR уикенд
13:00 – 14:30  Обяд
14:30 – 15:30  "Пазар на труда – заплати, текучество” – още за проучванията, за нива на заплати,    
 текучество – кои цифри не трябва да пропускаме"
 Водещ: Христо Стоянов, Теси ООД
15:30 – 16:00  Кафе пауза
16:00 – 18:00  Мероприятие – изненада 
20:00  Вечеря с програма

08:00 – 09:30  Закуска
09:30 – 11:00  "Системи за оценка, ангажираност, мотивация - как да проработят"
 Водещи: Христо Цветков и Филип Анастасиу, Метро Кеш Енд Кери
11:00 – 11:20  Кафе пауза
11:20 – 13:00  Обща дискусия и закриване на HR уикенда

за XVI I I -тия уикенд
на HR екипите в България


