
хотел „Калина Палас“ гр. Трявна 20 - 21 ноември 2015 г.

Скъпи приятели,

Отворихме вратата към октомври. 
Есента води дъжда, вятъра и падащите 
листа на дърветата. Но също и уютните 
вечери със семейството и приятелите. 

Има безброй причини да обичаме есен-
ните месеци и една от тях е възможност-
та да се срещаме с хора, с които можем 
да обменяме мисли, идеи, планове. HR 
weekend – ът е е едно такова събитие в 
нашия календар.

Такса  участие:
220 лв. без ДДС, която включва:

Обяд (на 20.11. – петък);
Вечеря (на 20.11. – петък);
3 Кафе-паузи;
Материали за семинарната програма;
Участие в Изненадата.

Цени на нощувките (заплащат се и се 
фактурират допълнително в хотела):

Цена за единично настаняване
–  60 лв. за човек (с ДДС)
Цена за двойно настаняване
– 40 лв. за човек (с ДДС)

Цената включва нощувка, закуска на блок 
маса, ползване на закрит плувен басейн, 
фитнес зала, интернет, паркинг, ДДС. 

Закуска

Официално откриване на XХIV-тия HR Weekend 

„Изграждане на собствени технически кадри“, 
Христо Стоянов – Теси ООД

Кафе-пауза

Как да създадем устойчиво финансово поведение: 
личен бюджет, Екатерина Кацарова и
Петя Топалова - MetLife

Обяд и свободно време

Средния мениджмънт – ключът за организацията, 
Стоян Ганев – Телепол ЕООД

Кафе-пауза

Изненада

Вечерна програма

08:00 – 09:30

09:30 – 09:40

09:40 – 10:40

10:40 – 11:00

11:30 – 13:00

13:00 – 14:30

14:30 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 18:00

20:00

Петък, 20 ноември 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Закуска

„Наградата“, като инструмент за насърчаване на 
ангажираността на служителите и положително 
влияние на общността,  Любомира Велчева - 
„Международна награда на херцога на Единбург 
– България“

Кафе-пауза

Обратна връзка и официално закриване на 
XXIV-та среща Уикенд на HR екипите в България

08:00 – 09:30

09:30 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 12:00

Събота, 21 ноември  2015 г.

Допълнителна информация:

ПОКАНА

XXIV HR WEEKEND

За записвания и въпроси:  

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 12 НОЕМВРИ 2015 Г.

Таня Манчева
    (+359) 2 491 80 14
    (+359) 882 213 750
    tanya@jobtiger.bg

Величка Такева
    (+359) 2 491 80 13 
    (+359) 882 364 456
    velichka@jobtiger.bg

Бъдете част от XXIV-та среща на HR специалистите!

Организиран от: С финансовата подкрепа на:

http://www.metlife.bg/

