ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ”
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А
Моб. тел.: 0888 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com

Уважаеми дами и господа, колеги и приятели,
за Вас организираме семинар за проактивно бизнес мислене и отношение:

БИЗНЕСЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! А ВИЕ?

Ние ви предлагаме поглед над бизнеса от всичките му
страни, 360 градусова визия, 24/7, 365 дни в годината!
27-29 юни 2019 г.
х-л „Ирис”***, Св. Влас

На първа линия на плажа!

Уважаеми мениджъри, собственици на бизнес, предприемачи, от какъв тип
са проблемите, които решавате всекидневно?

 Недостиг на ресурси (човешки, времеви, финансови)?
 Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
 Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни

работни места?

 Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпъл-

нението обстоятелства?

 Липсваща или неясна комуникация?
 Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
 Делегиране на права и отговорности?“

Мнозина от предприемачите, които попитахме в отговор на горния въпрос посочиха,
че срещат 3 и повече от изброените 7 проблема в своя бизнес. В резон на това зададохме следващите няколко въпроса:
 Как приоритизиране проблемите?
 На кой от тях – решението e от първостепенна важност за вас?
 Решенията, които вземате – спешни, успешни, управленски ли са?
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Основни теми:
1.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ДИНАМИЧНА ПРОМЯНА.
- Малък, среден и едър бизнес. Микро и макро бизнес среда!
- Условия за оставане на пазара.
- Конкуренция и потребителско поведение.
- Интровертен и екстровертен управленски подход.
- Фактори и стъпки към успеха.
2.ПРОАКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД.
- Бизнес развитие. Фирмена култура.
- Визия. Мисия. Ценности. Цели и съответствие на целите с мисията и визията на
компанията.
- Търговска марка – изграждане, разпознаваемост. Интегрирани маркетингови
комуникации.
- Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.
Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат
неща?
- Предприемачество. Иновации.
3.УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.
- Фази на проблема. Ранна диагностика.
- Рационален подход.
- Спешни и неспешни решения.
- Делегиране на права и отговорности.
- Управление на конфликти.
4.РЕСУРСИ НА БИЗНЕСА. УПРАВЛЕНИЕ. ПОДХОДИ И ПОСЛЕДИЦИ.
- Активи и пасиви.
- Изчерпаеми и „неизчерпаеми“.
- Срок на годност/ трайност на ресурсите.
- Планиране и разход на ресурсите.
- Управление на ресурсите.
5.УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
- Идентифициране и развитие на потенциала.
- Мотивация и емоционална ангажираност.
- Трудности при управлението на хора от различна възраст в компанията.
- Професионална реализация на хората с функционални различия и различни
възможности.

Фасилитатор и лектор на събитието:
Кремена Дачова - психолог, консултант човешки ресурси и обучител - възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“, с интензивен над 15 годишен опит в различни сфери от бизнеса, от 2014 година
– тясно специализирана в направление „обучение и развитие на
човешките ресурси“. Кремена Дачова предоставя експертиза в
сферите: човешки ресурси, организационна култура и развитие,
обучения за търговски и меки умения.
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ПРОГРАМА
11.00 – 12.30 – Занятия
12:30 – 13:30 – Обяд
13:30 – 15:30 – Занятия
15.30 – 16.00– Кафе-пауза
16.30 – 17.30 – Занятия
20:00 – Вечеря
29 юни 2019 г.
07.30 – 09.00 – Закуска
09:00 – Дискусии, обмен на добри практики
14:00 – Освобождаване на хотела

27 юни 2019 г.
Пристигане и настаняван
13:00 – Обяд
14:00 – 15:30 – Занятия
15:30 – 16:00 – Кафе-пауза
16.30 - 17.30 – Занятия
20:00 – Вечеря
28 юни 2019 г.
07.30 – 09.00 – Закуска
09.00 – 10.30 – Занятия
10:30 – 11:00 – Кафе-пауза

 БОНУС: Участниците ще получат на електронен носител /CD/ 1 до 6 брой за
2019 г. на списание „Човешки ресурси“. Още информация за списанието - ТУК





!ВАЖНО! Заявки за участие се приемат до запълване на ограничения брой
резервирани и капарирани стаи в хотела. Побързайте!

За Вас: Рейс от автогара Слънчев Бряг за Свети Влас. Слиза се на
спирка Медицински център. Х-л „Ирис“ е на брега, на плажа.





По време на обучението ще получите сертификат
за професионално усъвършенстване.

За всеки Ваш колега, приятел, познат, който запишете и участва в
нашия семинар, Вие ще получите 30 лв.!
Пълен пансион и хранене на блок маса от обяд на 27
до закуска на 29 юни 2019 г..
Цена на човек в двойна стая 295 лв.
Цена на човек в самостоятелна стая 340 лв.
Заплаща се на ЕТ „Персонал Консулт – Г. Попов“
Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7,
SWIFT BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG22 UNCR 7630 1077 9967 34

ПОЛУЧАВАТЕ ФАКТУРА, КОЯТО Е ПРИСЪЩ РАЗХОД ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ!
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства.
 Курсът се провежда при минимум записани 20 участници.
ВАЖНО: За поискано авансово предплащане на хотел и хранене крайният
срок за записване и заплащане по банков път е 17 юни 2019 г.

За справки и записвания:
Ганчо Попов 0888 705 325
и Марийка Костадинова 0887 411 549
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3,
e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com
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