
22 и 23 ноември 2013 г., Хотел „Екзотик”, с. Марково

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 22 ноември 2013 г.

Събота, 23 ноември 2013 г. 

Организиран от

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Такса участие 210,00 лв 
без ДДС, включваща:

 

»
»
»
»
»

обяд (22.10.2013);
вечеря (22.10.2013);
2 кафе-паузи;
материали за срещата;
мероприятие-изненада.

цена на човек /без включен басейн/
» единична стая - 50 лв. с ДДС/ нощ;
» двойна стая - 32,50 лв. с ДДС/ нощ

Нощувките се заплащат 
и фактурират допълнително 
в х-л „Екзотик”, с. Марково

»

 

 

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

КРАЕН СРОК ЗА 
ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ: 
15 НОЕМВРИ 2013 г.

За записвания и 
допълнителна информация:

ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА

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

Скъпи приятели,
Каним ви да отпразнуваме заедно двадесетия юбилеен HR Weekend в сърцето на магическите Родопи. 
Предлагаме ви приятна компания, интересни презентации, много изненади  и развлечения в китното селце 
Марково, сред красивите багри на късната есен.
И както традицията повелява – забавлявайки се, ще споделяме опит, ще дискутираме по най-актуалните теми и 
ще се учим взаимно. 
Ще се радваме да споделите всички тези емоции с нас на 22-ри и 23-ти ноември 2013 г. в хотел „Екзотик“.

Нека XX-тият HR Weekend бъде незабравим за всички нас! 

08:00 – 09:30 Закуска
09:30 – 09:40  Официално откриване на XХ-тия юбилеен HR Weekend
09:40 – 11:10  „Задържане на таланти”
                                  Модератори:  Ина Пешева и Венцислав Арнаудов, MetLife Bulgaria
11:10 – 11:30  Кафе пауза
11:30 – 13:00  „Подобряване на качеството на HR мениджмънта чрез подобряване на вътрешната   
 комуникация“
 Модератори: Пепина Митева и Людмила Харизанова, Фрапорт Туин Стар Еърпорт   
 Мениджмънт АД    
13:00 – 15:00  Обяд и почивка
15:15 – 18:00 Мероприятие – изненада 
20:00  Вечеря със специална програма по случай XX-тия юбилеен HR Weekend

08:00 – 09:30  Закуска
09:30 – 11:30  „Управление на здравето и работоспособността на служителите”
 Модератори: Спаска Станкова и Красимир Кирков, Либхер-Хаусгерете Марица
11:30 – 12:00  Кафе пауза
12:00 – 12:30  Обща дискусия и официално закриване на XХ -тия Уикенд на HR екипите в България 

цена на човек /с включен басейн/
» единична стая - 55 лв. с ДДС/ нощ;
» двойна стая - 37,50 лв. с ДДС/ нощ

»

цена на човек /с включен СПА пакет/
» единична стая - 60 лв. с ДДС/ нощ;
» двойна стая - 45 лв. с ДДС/ нощ

»

* СПА пакетът включва басейн, парна 
баня, финландска сауна, джакузи, 
инфрачервена сауна, студена стая, 
контрастни душове, релакс зона.

Покана за XX-тия уикенд на HR екипите в България
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Нека отново:

се насладим на интересни презентации

споделяме опит

се учим на нови неща

и много се забавляваме
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