Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář

LinkedIn 2020

LinkedIn nejen pro personalisty: Hledáme lidi
a prezentujeme firmu - přehledně, kvalitně a zdarma

TERMÍN A ČAS
Čtvrtek 16.4.2020 od 9:00

LEKTOR
PhDr. Vojtěch Bednář

9:00-16:00
Seminář
(přestávka na oběd + dvě krátké přestávky)

Odborník na sociální sítě.
Autor publikace „Marketing na
sociálních sítích“

16:00-17:00
Diskuse
(individuální podpora a dotazy účastníků)

MÍSTO

SKELET - Smart Innovation Center
28. října 3388 • 702 00 Moravská Ostrava
2. patro - učebna „Petr Bezruč“

CO SE DOZVÍTE?

Umíte hledat kvalifikované lidi? Umíte se jim prezentovat? Umíte s nimi komunikovat a umíte je přesvědčit? Naučíme vás to. Efektivně, smysluplně, prakticky a zadarmo
s využitím největší profesionální sítě LinkedIn.

CO SE NAUČÍME?

Jak používat LinkedIn. Jak se na něm prezentovat, na co
dát pozor a čemu se vyhnout. Jak prezentovat firmu jako
zaměstnavatele. Jak vyhledávat zajímavé lidi a jak s nimi
navazovat spojení. Jak je přesvědčit, aby se s vámi chtěli
osobně setkat.
Ukážeme si praktické příklady a situace z každodenní
praxe. Pozitivní i negativní případy a osvědčené postupy.

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY

Profesionální konzultant, odborník
na social media, firemní sociolog.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na:
www.khkmsk-registrace.cz
Přihlaste se nejpozději do 6.3.2020. V případě, že se
nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Přihláška je platná až po
uhrazení účastnického poplatku. Pozor omezená kapacita učebny.

CENA

Členové HK ČR - 2 400 Kč bez DPH - 2 904 Kč s DPH
Ostatní - 2 900 Kč bez DPH - 3 509 Kč s DPH

ZPŮSOB PLATBY

Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem
na účet KHK MSK č. 373630443/0300 a to nejpozději
do 6.3.2020.
Variabilní symbol: 2003 • Specifický symbol: Vaše IČO

REZERVACE MÍST

Andrea Procházková
Tel.: +420 778 066 969 • E-mail: office@tripon.cz

Vlastní notebook (není podmínkou)

CO JE SOUČÁSTÍ?

Drobné občerstvení (káva, čaj, voda, ovoce, pečivo).

VSTUP

