Kedves Érdeklődő!
Célunk, hogy Ön is megismerhesse, megfigyelhesse és tapasztalatot szerezhessen arról, miként
segíthet a megfelelő gondolkodás és kommunikáció céljaink elérésében függetlenül attól, hogy Ön
kezdő üzletember, vagy már dörzsölt profi. A tréning során mindenki számára hasznos, a
gyakorlatban jól használható információk hangoznak el, legyen a résztvevő akár saját vállalkozást
működtető üzletember, akár nagyvállalati menedzser, vezető. Rendezvényünk címe:

Menedzser kommunikáció
Meghívott vendég előadóink a napi gyakorlatból vett példákkal támasztják alá az elhangzottakat.
(Hogy kik ők? Egyenlőre legyen meglepetés.) Célunk, hogy a Szóműhely Nyílt Tréning ismét egy olyan
felejthetetlen esemény legyen, ahonnan résztvevőink hasznos gyakorlati tudással, tapasztalattal
felvértezve, új üzletek szerzésére motiváltan, elégedetten távoznak.
Elszántságunkat mottónk is igazolja:

„Ha nem tudod, hová tartasz, minden út megfelel.”
A Szóműhely Tréning témakörei a következők lesznek:





„Az élet ÁBC-je” – Álmok, vagy beteljesült célok
„Lapos, alapos vagy alakos?” – Mire figyeljen egy menedzser a kommunikációban?
„E.K.V. , mint egy fontos H.B.R.”– Emberközpontúság a vezetésben
„Tűsarkúban hátrafelé” – Menedzsment női szemmel

Jöjjön el Ön is újabb szombathelyi nyitott nagy tréningünkre! Jelentkezzen minél hamarabb!
„Amit ma megtehetsz, megteheted holnap is, de lehet, hogy már késő lesz.”

Várjuk szeretettel,
a SZÓMŰHELY trénerei:

dr. Bíró Kitty

Dr. Csiszár Zsolt

dr. Mosonyi Tamás

Pinezits Alexandra

Ujlaky Zoltán

A részvételi lehetőségekről, a jelentkezés feltételeiről a „Jelentkezés és részvételi tudnivalók”
következő oldal nyújt útbaigazítást!
A Szóműhely csapatáról részletes tájékoztatást a www.szomuhely.hu honlapon talál.

Jelentkezés és részvételi tudnivalók:
Részvételi szándékát kérjük, a mosonyi.tamas@szomuhely.hu e-mail címen jelezze, csatolva az alábbi
paramétereket:





Jelentkező(k) neve
Cégnév
Résztvevők létszáma
Fizetés utalással, vagy kp.

A rendezvény időpontja:

2018. március 02. péntek

 Regisztráció:

15.00 – 15.50 óra

 Tréning kezdete:

15.50 óra

 Szünet:

18.00

 Tréning befejezése:

20.00 óra

A rendezvény helyszíne:
 Cím:
 Részvételi díj:

Tó vendéglő Szombathely

9700 Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1.

Bruttó 3999,- Ft / fő

 A részvételi díj előre utalható, vagy a helyszínen fizetendő számla ellenében.
 Szóműhely Consulting Kft. Bankszámlaszáma: 72100220-11073835
 A részvételi díj tartalmaz pogácsát, mint harapnivaló.
 A részvételi díj nem tartalmaz kávét, üdítőt. Résztvevőink egyénileg, fogyaszthatnak
a szünetben.
Parkolási lehetőségek:

Az étterem előtt díjmentesen.

Egyéb kérdések esetén:
 írjon a mosonyi.tamas@szomuhely.hu e-mail címre
 vagy hívja a 06-30/274-8813,

Várjuk jelentkezését!

