„Персонал консулт - Г. Попов“ ЕТ
Тел.: 0888 705 325, 0887 411 549

Модерният HR гид за успешна
кариера и мотивация!
Списание „Човешки ресурси“ –
необходимата инвестиция!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ практически
приложими знания и умения, с които да
станете по-добри HR мениджъри.
ЦЕЛТА НИ Е да успеем заедно.
Гаранция за това е нашето 27 годишно
присъствие на медийния пазар, анализите, коментарите, прогнозите на водещите HR специалисти у нас и по света.
ОСВЕН БОГАТИТЕ РУБРИКИ в списанието, предлагаме и много обучения, кръгли
маси и конференции в областта на HR.
ВСЯКА ГОДИНА изданието
връчва Национален златен
приз „Човешки ресурси“.
П Р О Ф Е С И О Н А Л Н АТА О Б Щ Н О СТ
ОЧАКВА Вашият опит, нови виждания,
успешни решения на страниците на
единственото в страната специализирано
издание - списание „Човешки ресурси“.

Абонирайте се!

Вашият HR гид Ви дава възможност да споделите своя опит, успешни практики,
иновации, да отправите своите послания пред професионалната общност. С наша
помощ ще достигнете до хиляди практикуващи HR мениджъри и експерти в големи
компании, общини, учебни заведения и администрация.
Ние ще Ви помогнем да достигнете до Вашата точна аудитория
ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЯНА!
Целогодишният абонамент ще Ви осигури:
Ш безплатна публикация за публичност и информация при изпълнение на
обществена поръчка;
Ш преференциални цени при публикуване на реклами - 30% намаление.
Ш 20% отстъпка при участие в курсове по проблемите на човешките ресурси;
Ш материалите могат да бъдат публикувани двуезично.
Онлайн версията на списанието е на адрес www.hrmagazine.bg e .
Като on-line абонат на списанието получавате индивидуално потребителско име и парола, с които да ползвате
разширените възможности на сайта - достъп до архива на списанието, търсене по ключови думи, търсене по
рубрики, търсене по автори и др.
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Цена с ДДС (лв.)
Тип
Кн. тяло
CD
Комб.
(кн.+CD)
Онлайн
Комб.
(кн.+ онлайн)

Заявени
абонаменти

Обща
цена

За 6 м. За 12 м.
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120.00
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140.00
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-
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