Да превърнем потенциала в успех
Авангар д Персонал Консултинг & партньори
имат удоволствието да Ви поканят на информационна бизнес среща
10 ноември, Парк хотел Витоша, София
Целта на срещата е да се представят успешни бизнес практики и методи в сферата на обучението,
развитието на човешките ресурси и създаването на клиентски мрежи.
Форумът е насочен към консултанти и треньори, мениджъри и предприемачи, които търсят нови
възможности за успешен бизнес.
Организатори са „Авангард Персонал Консултинг” ООД, „Vorsprung Consulting” Gmbh, „Заедно” ЕООД
Достъп – свободен, след предварителна регистрация
Програма:
9.00 – 10.00

Заедно към успеха. „Събития +” - ние добавяме стойност към Вашите корпоративни
събитие и семинари. Вижте как - Демонстрация на метода Жива книга!
Драгомира Шулева – консултант и тренер ,„Заедно” ЕООД (www.zaedno-bg.com),
България.

10.00 – 10.30

Кафе пауза

10.30 – 12.00

Успеш ните продажби чрез създаване на клиентски мрежи. Осигурете своя бизнес
успех с нови инструменти и услуги. Представяне на независимата международна
потребителска общност Лайонес.
Регина Кашубек - Lyoness (www.lyoness.ag) търговски коуч и финансов консултант,
Австрия
Ернст Яуерник – мениджър, xmv consulting, Австрия

12.00 – 13.00

Обедна пауза – Голямото четене на Живата книга - 1

13.00 – 14.00

Успеш ното презентира не, обучение и фасилитиране. Представяне на специфични
методи, техники и материали, използвани в семинари, обучения, работни срещи и
презентации, предлагани от NEULAND (www.neuland-world.com ).
Хелене Пусвалд - консултант, тренер и коуч, Vorsprung Consulting, Австрия

14.00 – 14.30

Кафе пауза – Голямото четене на Живата книга 2

14.30 – 16.00

Успех със система. Използвайте ефективно личностния си потенциал в бизнеса.
Представяне на международната система за обучение STRUCTOGRAM
(www.structogram.com).
Хелене Пусвалд – консултант, тренер и коуч, Vorsprung Consulting, Австрия
Павел Павлов – консултант и тренер, Авангард Персонал Консултинг ООД, България

Можете да потвърдите Вашето участие, като използвате отделно приложения формуляр за регистрация.
Очакваме Вашия отговор на e-mail: office@avangardpc.com най – късно до 08.11.2010 г.!

