
   
 
ЗАЕДНО С ВАС МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! 
 
Здравейте приятели, колеги и съмишленици,  
  
Каним ви да започнем ЗАЕДНО новата 2017-та година! 
 
На 13-14.01.2017-та година в Парк-хотел Витоша,  
ще проведем нашия  
 
Втори практически семинар ЗАЕДНО С ИЛИЯНА ТЪРНИНА на тема -  
КАК ДА ЗАДЪРЖИМ ЕКИПА СИ В СИЛНО КОНКУРЕНТНА СРЕДА? 
 
С благодарност към участниците в Първия ни практически семинар, защото ни 
вдъхновиха да направим това продължение и надграждане.  
В отговор на вашите обратни връзки - той ще бъде - на ново и по-хубаво място, 
по-дълъг и с още повече възможности за практически задачи и дискусии между 
вас! 

Нашето специално предложение към вас е:  

Да станете автор на „книга” за вашия уникален опит, който да споделите с нас. A 
понеже това е и нашето специално предложение за ИГРОВИЗАЦИЯ (Gamification), 
подгответе се да бъдете изненадани!  

Запишете се предварително до 15.12.2016-та, за да станете ”ЖИВА КНИГА” в 
нашата ЗАЕДНО HR библиотека.  

За кого е предназначен Втория Практическия семинар: 

- Мениджъри на малки и големи екипи  
- Специалисти и мениджъри ЧР 
- Колеги и съмишленици 
 
Вижте най-важните моменти от нашата предварителна програма: 

 
Петък - 13.01.2017  
09.00 – 10.30  - Сесия 1 
I. Състояние на пазара 
II. Профилът на днешния служител - X, Y, Z поколения 

11.00 – 12.30 - Сесия 2 
III. Ролите на мениджъра при ангажирането на служителите 
1. Култура на победители 



   
 
 
14.00 – 15.30 - Сесия 3 
2. Работодателска марка 
3. Игровизация (Gamification) 
 

16.00  - 17.00 - Сесия 4 – 17-19ч. 
17.00 – 19.00 - Отворена дискусия по метода „Жива книга” 

Събота - 14.01.2017-та 
10.00 – 11.30  - Сесия 5 
IV. Цялостно ангажиране на служителите - ум, дух, тяло, сърце 
Други методи за мотивиране и задържане на служители 
 
12.00 -13.00 - Сесия 6  
Дискусия по предварително поставените въпроси и казуси с Илияна Търнина. 
Още въпроси и отговори и споделяне на опит 

 

Цени за един участник - 650лв без ДДС 

Вижте и нашите специални отспъпки, които се натрупват като идващия сняг: 
 
ЗАЕДНО можем повече 
За 2ма и повече участници от една организация - общо 800лв 
За 3ма - 900лв 

ЗАЕДНО съмишленици 
За участници от Първия практически семинар през септември - 15%  
 
За ранно записване и плащане 
- до 15.12.2016г. - 10% 
 

Специално участие само в нашата „Жива книга” 17-19ч. на 13.01.2017-та  
За един участник - 69лв и 49лв. за 2ма и повече участници  
 

По традиция, можете да изпращате предварително вашите въпроси към 

Илияна Търнина на: office@zaedno-bg.com 

За информация и записване на телефон: 0888 775 710  

офис - пл. България 1, етаж 15, офис 4.  


