„Персонал Холдинг" АД предлага цялостен
комплекс от обучения, курсове и тренинги,
насочени към вашите индивидуални нужди.
Нашите обучителни центрове са гаранция за найвисоко качество и резултати по отношение на
обучението и развитието на вашия персонал.
За месец април 2015 година нашият
календар включва специализирани обучения на
следните теми:








“Да работим заедно за превенция на риска“ как да осигурим безопасност и здраве при
работа.
“Как да притежаваме красив ум…” междуличностно общуване в социална и
бизнес среда.
“Как да напишем успешен проект по
европейски програми” - практически умения
в процеса на разработване и добро
управление на проекти.

За повече
информация и
записване:
Александър Сапаревски
Тел: 02 / 952 25 31
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ул. Княгиня Клементина 39
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Обученията са с
продължителност 1 или 2
дни (от 09:00 до 16:30 часа)
и включват:


Материали за обучение;



Практически примери;



Кафе-паузи;



Обяд;



Сертификат за

„Еразъм+“ – новата програма на ЕС в
областта на образованието, обучението,
младежта и спорта.
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обучението.

Как да притежаваме
красив ум...
На 16 и 17 април ще се запознаем с темите от
специализираното обучение “Как да притежаваме красив
ум...” - междуличностно общуване в социална и бизнес
среда:








Как да се съгласяваме със събеседника си (публиката)
отстоявайки себе си? Как да не се съгласяваме със
събеседника си (публиката) учтиво?;
Как да отговаряме? Как да слушаме?;
Паралелно мислене. Концентрация;
Емоции и чувства. Ценности;
Импровизация и стратегии;
Становището – изследователско, конструктивно и/или
забавно.

Цел на обучението – Развиване и подобряване на
междуличностното общуване в социална и бизнес среда.
Публичната изява и/или важна среща предполага
предварителна подготовка, владеене на езика на тялото и
мисълта. Постигането на увереност и баланс са първите стъпки
към доброто представяне.
Форма на обучението – Практическо обучение, основано на
техники от психологията, актьорския тренинг и сугестологията.

За повече
информация и
записване:
Александър Сапаревски
Тел: 02 / 952 25 31
Moб: 0885 82 60 01
гр. София
ул. Княгиня Клементина 39
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Обучението е с
продължителност два дни
(от 09:00 до 16:30 часа) и
включва:


Материали за обучение;



Практически примери;



Kафе-паузи;



Обяд;



Сертификат за

Обучението е подходящо за експерти човешки ресурси,
работодатели, мениджъри работа с клиенти, експерти в
областта на маркетинга и рекламата и всеки, желаещ да
подобри комуникативните си умения в социална и бизнес
среда.
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обучението.

Как да притежаваме
красив ум...
Нашият лектор:
Диана Милушева е лектор по комуникационни и презентационни умения. Притежава
богат опит в организирането и провеждането на различни обучения за личностно
развитие и умения за общуване в социална и бизнес среда. Диана е преподавател в
актьорска школа МОНТФИЗ и асистент преподавател на курс по публична и сценична
реч. Има опит в организирането и воденето на благотворителни и светски събития.
Работи активно в областта на културата, рекламата и медиите.

Място на провеждане:
гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня Клементина" 39, зала Спарта

Цена на обучението:
Цената на двудневно обучение е 90 лв. без включен ДДС.
При записване до три дни преди началото на обучението получавате
намаление в размер на 10% от стойността на курса.
При записване на двама или повече участници от една организация
получавате и допълнително намаление от 10% за всеки следващ участник.
Начин на плащане: по банков път по следната сметка в УниКредит Булбанк
IBAN: BG85UNCR70001520157999 BIC: UNCRBGSF
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