ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
СПИСАНИЕ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А
Тел/ факс: 02 931 18 02; моб. тел.: 0888 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com

УВАЖАЕМИ МЕНИДЖЪРИ, ПРЕДПРИЕМАЧИ,
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА,
КАНИМ ВИ НА СЕМИНАР НА ТЕМА:
БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ ЗА ВСЕКИ ДЕН.
КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВИМ ПРЕД СВОИТЕ КЛИЕНТИ
И ДА БЪДЕМ ПО-УСПЕШНИ В СВЕТА НА БИЗНЕСА?
Лектор: МИЛЕНА ХЛЕБАРОВА, водещ експерт по етикет и протокол у нас. Тя е
основател на собствена школа за обучение. Качеството на познанията й по бизнес етикет
позволява на всеки, който иска да се усъвършенства и обогати, след като е преминал през
този курс, да чувства сигурност в деловите си изяви. Тя е популярна сред медиите и се появява в различни телевизионни и радио предавания като консултант по тематиката.

24 април 2018 г.
гр. София, х-л „Бест Уестърн Плюс Бристол” 4*
Бул. „Христо Ботев“ № 69
ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАРА ЩЕ НАУЧИТЕ:

- Защо правилата за протокол и етикет са строги, но необходими;
- Офисът е втория ни дом. Как да се представим добре в работна среда –
делови поздрави, вербално и невербално поведение;
- Облеклото е втората ни кожа, то ни представя, пази или осмива;
- Бон тон по време на бизнес събития и срещи;
- Как да си организирате успешно служебно пътуване;
- Как да подарите и получите цветя и подарък по служебен повод;
- Как да се държите подобаващо в йерархична структура;
- Как правилно да работим с медии;
- Поведение с високопоставени лица;
- Поведение по време на тимбилдинг.
ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

- Практически знания;

- Съвети, отговори по конкретни въпроси
и дискусии по казуси от реалната практика;
- Сертификат за професионално усъвършенстване.

ПРОГРАМА
08:30 – 09:30 – Регистрация
09:00 – 10:30 – Занятия
10:30 – 11:00 – Кафе-пауза
11:00 – 12:30 – Занятия

12:30 – 13:30 – Обяд
13:30 – 15:00 – Занятия
15:00 – 15:30 – Кафе-пауза
15:30 – 17:00 – Занятия

СТОЙНОСТ НА КУРСА: 250 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
ЗАБЕЛЕЖКИ:

 Цената е с включен обяд на блок маса и безалкохолни напитки, кафе паузи.
 Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени
обстоятелства.
 Курсът се провежда при минимум записани 20 участници.
 Записването се извършва на e-mail: g.popov@einet.bg
 Краен срок за записване – 18 април 2018 г.

За справки и записвания Александър Петров
Ръководител отдел „Семинари и обучения”
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3,
Тел.: 02 931 18 02; 0895 673 144
e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com

