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EDYCJA

ZAPRASZAMY

WARSZTATY TEMATYCZNE W MAŁYCH GRUPACH
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WIOSNĄ
W KRAKOWIE…
SPOTKAMY SIĘ JUŻ PO RAZ SZÓSTY!
WYBITNI MENTORZY

KRAKÓW, 17-18 MAJA 2013

Specjaliści w dziedzinie zarządzania, PR’u i marketingu oraz psychologii biznesu przygotowują już premierowe wykłady, które odmienią Państwa spojrzenie na własne
życie zawodowe, a nawet osobiste! Odpowiedzą na wiele pytań, wskażą gotowe
rozwiązania, ale też wzbudzą ciekawość i dodadzą energii do działania.

2 SESJE WYKŁADOWE

Ogromne zainteresowanie tematyką relacji interpersonalnych było dla nas sygnałem do poszerzenia sesji wykładowych. Zaplanowaliśmy dwie indywidualne sesje:
dla Lekarzy i Menedżerów oraz znacznie bogatszą niż w roku 2011 dla Asystentek,
Higienistek i Personelu recepcji.

ABSOLUTNA NOWOŚĆ! WARSZTATY TEMATYCZNE!

Obok interesującej sesji wykładowej zapraszamy również na indywidualne warsztaty
tematyczne w małych grupach. To dodatkowa propozycja dla tych, którzy potrzebują rozwiązań „szytych na miarę”.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
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Na VI edycję Sympozjum SIŁA DIALOGU 2013
zapraszamy ponownie do nowoczesnego hotelu
Park Inn by Radisson w samym sercu Krakowa.

SYMPOZJUM
VI SIŁA DIALOGU 2013

Tetno pdeiwanloygsukces!

SIŁA DIALOGU to spotkanie Lekarzy i Menedżerów oraz Asystentek, Higienistek i Pracowników recepcji, którym zależy na profesjonalnym wizerunku gabinetu, ale także partnerów biznesowych i patronów medialnych, którzy potrafią stworzyć doskonały dialog
z klientami i innymi firmami w branży. Podczas Sympozjum reprezentanci wszystkich naszych partnerów biznesowych oraz patronów medialnych będą obecni w foyer hotelu, gdzie prezentować będą swoje wyjątkowe oferty. To szansa na zdobycie informacji,
złożenie zamówienia, ale przede wszystkim na wartościowy dialog!

PARTNERZY BIZNESOWI

PATRONI MEDIALNI
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MENTORZY

I WYBITNE OSOBOWOŚCI

dr n. ekon.

Magdalena
Szumska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu i Institut de Gestion Université de
Rennes oraz doktor nauk ekonomiczych, ale
przede wszystkim wieloletni menedżer, coach
i doradca z zakresu zarządzania i marketingu.
Od wielu lat współpracuje z gabinetami i klinikami dentystycznymi kompleksowo realizując
projekty dotyczące zmiany ich wizerunku i finansów. Znana i ceniona za unikalne podejście
do gabinetu jako całości biznesowej ze szczególnym naciskiem na wzorowe relacje interpersonalne. Obok audytów, szkoleń, coachingów
i doradztwa indywidualnego, prowadzi liczne
wykłady, seminaria, a także publikuje. Jest autorką ponad 100 publikacji dla dentystów oraz książek wspierających komunikację z pacjentem:
„Podręcznik komunikacji w gabinecie dentystycznym”, „Samodzielna praca z pacjentem”,
„Profesjonalna recepcja w usługach medycznych” oraz „Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym” (GRAND PRIX 2012). Zawodowo
związana z medycyną od ponad 13 lat.
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prof. zw. dr hab.

Henryk
Mruk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz profesor zwyczajny w Katedrze
Zarządzania Międzynarodowego tejże Uczelni.
Pracuje także na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zajmując się marketingiem farmacji oraz placówek
zdrowia. Jest promotorem 26 prac doktorskich.
Prowadzi wysoko oceniane przez słuchaczy
zajęcia na studiach podyplomowych i programach MBA. Specjalizuje się w marketingu,
komunikacji, strategiach oraz ekonomii behawioralnej. Prowadzi również wykłady z zakresu
przywództwa w biznesie. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami oraz organizacjami,
w kilku z nich pełnił obowiązki przewodniczącego lub członka rady nadzorczej. W okresie
42 lat pracy zawodowej opublikował ponad
950 pozycji artykułowych oraz książkowych.
Jest członkiem kilku rad programowych czasopism o tematyce rynkowej i marketingowej
w Polsce.

dr n. ekon.

Agnieszka
Bukowska
-Piestrzyńska
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego studiów
podyplomowych w zakresie kształcenia osób
dorosłych oraz Szkoły Tutorów Akademickich.
W pracy akademickiej na Uniwersytecie
Łódzkim zajmuje się problematyką zarządzania i marketingu w podmiotach opieki zdrowotnej (m.in. prowadzi badania w obszarze
marketingu relacji i biznesowego funkcjonowania gabinetów stomatologicznych). Jest
autorką 6 książek (m. in. „Obsługa klienta gabinetu stomatologicznego”, „Finasowanie marketingu w ochronie zdrowia”) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prorynkowego funkcjonowania placówek zdrowotnych. Na stałe
współpracuje z kilkoma periodykami z branży
stomatologicznej, m.in. Magazynem Stomatologicznym i e-Dentico. Prowadzi wykłady,
szkolenia i indywidualne doradztwo dla gabinetów stomatologicznych w obszarze marketingowego oddziaływania na pacjentów.

dr

Piotr
Baron
Coach, trener, właściciel Instytutu Coachingu
i Szkoleń w Opolu, nauczyciel akademicki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
oraz Hochschule Lausitz w Cottbus w Niemczech. Od ponad 20 lat sprawuje funkcje
kierownicze w różnych placówkach, m.in. medycznych. Jest współwłaścicielem Centrum
Stomatologii Estetycznej Anident w Opolu,
a także audytorem ISO 9001 i ISO 27001
oraz administratorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. To certyfikowany coach,
praktyk NLP, a także specjalista z zakresu
emisji głosu. Prowadzi wykłady oraz szkolenia
z zakresu komunikacji interpersonalnej, prawidłowej obsługi pacjenta oraz szkolenia z zakresu zwiększania efektywności zarządzania
placówkami medycznymi, zarówno w Polsce,
jak i za granicą.

mgr

Katarzyna
Świtalska
Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Trener i konsultant zarządzania
oraz psycholog z praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzenia ludzi w kierunku
osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Specjalizuje się w szkoleniach dla sektora B2B (Business-to-Business), m.in. w branży
medycznej i stomatologicznej prowadząc
treningi interpersonalne, coaching osobisty,
audyty behawioralne, treningi menedżerskie
oraz szkolenia z negocjacji,
komunikacji
i technik pracy z grupą. Wspomaga zespoły
w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów
Zarządzania MATRIK. Współpracuje z firmą
szkoleniową Projekt oraz jako ekspert z magazynami branżowymi.

mgr inż.

Marcin
Szumski
Absolwent Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji na Politechnice Poznańskiej,
wykładowca w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni lider projektów informatycznych, kierownik zespołów projektantów, analityków i programistów na rynku polskim, niemieckim i szwajcarskim. Właściciel firmy mLift.pl
realizującej usługi z zakresu programowania,
projektowania niebanalnych witryn www,
liftingu i kreowania wizerunku. Doradca biznesowy w zakresie organizacji przedsiębiorstw,
marketingu i technologii informatycznych.
Prowadzi audyty i certyfikacje. Wdraża projekty usprawniania organizacji pracy (systemowo
i tradycyjnie) w klinikach medycznych oraz
zmienia ich wizerunek w kierunku pro-klient
(pacjent).

MENTORZY I WYBITNE
OSOBOWOŚCI
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MENTORZY

I WYBITNE OSOBOWOŚCI

Justyna
Niebieszczańska
Specjalista PR z certyfikatem London School
of Public Relations. Filolog klasyczny i angielski.
Właściciel Agencji Public Relations BRIDGEHEAD PR, która specjalizuje się w rynku stomatologicznym. Buduje mosty między ludźmi. Zdobywa przyczółki dla firm wchodzących na rynek polski. Tworzy kompleksowe i długoterminowe kampanie Public Relations dla klientów
indywidualnych i firm. Wspiera także PR’owo
akcję „Dentysta dla Dzieci Tybetu”. Od kilku
lat prowadzi wyjatkowy projekt dla studentów
i stażystów stomatologii „Lecz człowieka, nie
chorobę”. Projekt obejmuje zagadnienia z zakresu profesjonalnej komunikacji w gabinecie
przy zachowaniu wierności tytułowej maksymie Hipokratesa. Praca jest jej pasją, którą
dzieli z zainteresowaniem poezją, a szczególnie liryką antyczną.
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HypnoShow!

mistrz

Jurij Mokriszczew

Rafał
Jujka
Lider i mentor w takich korporacjach jak
CitiBank oraz Bank Millennium. Właściciel
agencji marketingowej FACEGROUP obsługującej m.in. kliniki stomatologiczne oraz prezes
fundacji SecretService75. Propagator wiedzy
z zakresu neurobrandingu i ekonomii kwantowej. Strateg i doradca w wielu przedsięwzięciach gospodarczych. Twórca projektu Royal
Union - Wirtualne Doradztwo Hedgingowe,
czyli zastosowanie algorytmów genetycznych
i logiki rozmytej w procesie podejmowania
strategii zabezpieczających ryzyka inwestycyjne. Artysta i właściciel wytwórni muzycznej
Neural Tones wspierającej awangardowe projekty muzyczne.

Absolwent jednej z najlepszych szkół cyrkowych na świecie: Państwowej Szkoły Sztuki
Estradowej i Cyrkowej w Kijowie. Swoją karierę
rozpoczynał jako magik i fakir, ale największą
popularność przyniosła mu hipnoza sceniczna,
do której ma niespotykany talent. Bazując
na klasycznych podstawach opracował własne oryginalne techniki zapierające dech
w piersiach, dzięki którym nie ma sobie równych w Polsce. To artysta o niezwykłej osobowości, który intryguje i jednocześnie roztacza
wokół siebie aurę tajemniczości. To także dyplomowany Mistrz Bioenergoterapii Związku
Rzemiosła Polskiego, podstarszy Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów. Działalnością paramedyczną zajmuje się zawodowo od 1989 r.,
gdy w Kijowie uzyskał pierwsze kwalifikacje
bioenergoterapeuty. Ukończył kurs medycyny tybetańskiej, a od syberyjskich znachorów
nauczył się starożytnych technik leczenia,
m.in. kręgarstwa i bioterapii. Nieustannie
doskonali się w technikach masaży i innych
formach wsparcia psychoenergetycznego.
W Krakowie prowadzi własne studio relaksacji
i profilaktyki kręgosłupa JuriMo.

PROGRAM

Piątek 17 maja

9:15 – 9:45

Rejestracja uczestników biorących udział w warsztatach

9:45 – 11:15

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

„Prawie” wszystko w rękach dentysty – wizerunek gabinetu oczami pacjenta

Czy lekarz to najważniejszy ze „sprzedawanych w gabinecie produktów„? Na jakie elementy zachowania personelu zwracają uwagę pacjenci
i co spełnia ich oczekiwania? Dlaczego pacjent powinien być zadowolony z obsługi w gabinecie dziś i za dwa tygodnie? Jak poprawić jakość
kontaktów z pacjentami i dlaczego odpowiedzialność za słowo jest ważna?

11:30 – 13:00

Magdalena Szumska

Gabinet musi się opłacać, czyli rzecz o liczeniu i pieniądzach

Co mogę policzyć sam/-a i co warto liczyć? Gdzie szukać kosztów... i czy w ogóle szukać? Magia i przekleństwo marketingu. Odmiany marketingu
nowego i „starego”. Kiedy i jak długo warto czekać na pacjenta? Białe rękawiczki - etyka biznesu medycznego oczami praktyka. Nieważne jaki
mam gabinet, ważne, że biznes sie opłaca. Czyżby?

12:30 – 13:30

Rejestracja uczestników wraz z powitalną kawą

13:30 – 14:45

Katarzyna Świtalska

wykład

warsztaty

warsztaty

LEKARZE I MENEDŻEROWIE

Poznaj swojego pacjenta zanim przemówi i sam daj mu się poznać

Mowa ciała znaczy więcej niż tysiąc słów! Czy na pewno zdajemy sobie sprawę z istnienia języka ciała? Czy wiemy jak się nim świadomie posługiwać? Poznaj najczęściej stosowane techniki komunikacji niewerbalnej, zapamiętaj gesty i naucz się identyfikować sygnały ze strony pacjenta. Ta
wiedza ułatwi Ci wyznaczanie osobistych granic odbiorców i zwiększy Twoją efektywność w działaniu w relacjach z pacjentami.

Przerwa kawowa

15:15 – 16:30

Henryk Mruk

wykład

14:45 – 15:15

Pułapki w zarządzaniu gabinetem – kto je zastawia, a kto w nie wpada?

Pułapka myślenia na krótką metę. Pułapka oczekiwania od innych, bez pracy nad rozwojem osobistym. Pułapka własnego doświadczenia i pewności siebie. Pułapki nadmiernego planowania i kontrolowania. Pułapka dysfunkcji w pracy zespołowej. Pułapki mikrozarządzania, opinii pochlebców, informacji wybiórczych i tzw. kamer telewizyjnych. Czy jesteśmy na nie skazani?

16:30 – 18:00

Jurij Mokriszczew

HipnoShow - sztuka relaksacji z elementami hipnozy, czyli odprężenie umysłu i genialna zabawa!!!

show!

Specjalnie przygotowany autorski program ukazujący potencjał ludzkich możliwości, rozwijający zdolności psychoenergetyczne, a także wyzwalający mnóstwo pozytywnych emocji. To także niekonwencjonalne widowisko, którego elementem kulminacyjnym będzie „most kataleptyczny”
– hipnoza prezentująca ogromną siłę i moc koncentracji ludzkiego umysłu. HypnoShow to niezapomniane przeżycie!

21:00 - 01:00

Party Time – zapraszamy do klimatycznego krakowskiego klubu!
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PROGRAM

LEKARZE I MENEDŻEROWIE

wykład

11:00 – 12:15

Sobota 18 maja

Magdalena Szumska

Menedżer jak… MAFIOSO! Tylko film czy może życie?

Capo, żołnierze, oficerowie... - prawdziwa natura biznesu. Mafijne metody i ich wydajność. Sposoby, o których nawet nie wiedziałam/-em, że
istnieją. Aksjomaty jako filary sukcesu mafii: „Szczęście sprzyja silnym”, a „dobra stal ma dobre ostrze”. Poznaj mafię od podszewki, poznaj ludzi od
podszewki! A może też siebie?

12:15 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:00

Justyna Niebieszczańska

Personal Branding – czy na pewno stać Cię na brak „osobistej marki”?

wykład

Czy jesteś marką i czy w ogóle warto nią być? Nie jesteś ani Madonną ani firmą BMW, ale masz w sobie potencjał, który strategia personal branding’u jest w stanie uaktywnić. Jako Prezes firmy Ja Corporation masz zadanie: odnieść sukces konsekwentnie budując swoją markę. Od czego
zacząć? Zapraszam do dialogu o tym, jak zwyciężyć na rynku usług stomatologicznych.

14:00 – 14:45

Lunch

14:45 – 15:15

Rafał Jujka

Facebook Marketing – realne możliwości biznesowe w zasięgu Twojego fanpage’a

wykład

W erze bardzo szybko narastającej liczby informacji coraz trudniej dotrzeć z właściwym komunikatem dokładnie w punkt. Jak nawiązać bezpośrednią i trwałą relację z pacjentem? Jak wykorzystać siłę rekomendacji, marketing wirusowy, subskrypcję czy zdarzenia sponsorowane? Po wykładzie
zadasz już sobie tylko jedno pytanie: dlaczego tak długo zwlekałem z aktywnego korzystania z możliwości biznesowych facebook’a...

15:15 – 16:00

Marcin Szumski

Daj się zauważyć i bądź przygotowany do zagrania swojej roli

wykład

Wizja, misja, logo, grafika, księga znaku to komplet budujący markę wizualną na rynku. Profesjonalna strona internetowa bywa droga, ale może
też być tania... o ile potrafisz prawie wszystko zrobić sam! Dobre teksty i skuteczne funkcjonalności strony to już marketing, który zarabia na Twoją
identyfikację biznesową. Warto jednak pamiętać, że pacjent też myśli, też widzi, też ocenia.
Krótka przerwa

16:15 - 17:15

Piotr Baron

wykład

16:00 – 16:15
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Jak żyć, dużo pracować i nie zwariować? Czyli jak zacząć chodzić do pracy zamiast łazić do roboty?

Twoja praca to tylko zauroczenie czy miłość, a może jednak rutyna i przykry obowiązek? Jak odnaleźć szczęście w pracy, którą wykonujesz
na co dzień? Komu ma być dobrze w gabinecie? Kiedy Tobie jest dobrze, a kiedy nie i dlaczego? Jak nie zwariować ze sobą, swoimi pacjentami
i pracownikami? Oczekiwania, motywacja, satysfakcja.

PROGRAM

Piatek 17 maja

ASYSTENTKI, HIGIENISTKI, PRACOWNICY RECEPCJI

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00

Magdalena Szumska

wykład

Rzecz o dobrej pracy w recepcji. Jak poznać dobrą telefonistkę? Czego chce pacjent-klient? Wizerunek w miejscu pracy: istotne są szczegóły!
Świeże rozwiązania w istniejącej już recepcji. Doskonałe przyjęcie pacjenta i jego rodziny. Trudny pacjent w recepcji, czyli „nic śmiesznego” na co
dzień. A co zrobić, kiedy... nie ma recepcji?

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Katarzyna Świtalska

Powstrzymaj emocje i wyrzuć ten stres, czyli joga dla spracowanego umysłu

wykład

Nadmierny dystans, przedmiotowe traktowanie pacjentów i współpracowników, przepracowanie i niezadowolenie… to wszystko zaczyna się stresem i nim kończy. Czy istnieją techniki reagowania na stres? Czy można się ich nauczyć? Można i trzeba! Zaczniemy od nauki identyfikacji własnych
źródeł stresu i reakcji na sytuacje stresujące, poznamy sposoby odreagowywania stresu i zarządzania emocjami - wszystko w formie praktycznych
narzędzi.

wykład

12:30 – 13:30

warsztaty

Doskonałość recepcji. Inaczej, świeżo, lepiej.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Asystentka wizytówką gabinetu

Czego oczekują pacjenci od personelu gabinetu stomatologicznego? Czy każdy pacjent może być w pełni zadowolony? Empatia, jako jedno
z narzędzi, z którego warto korzystać w codziennej pracy. Odpowiedzialność za słowo fundamentem naszej wiarygodności i szacunku. Poznaj
korzyści, jakie niesie ze sobą pozytywna i skuteczna komunikacja.

13:30 – 14:00

Przerwa kawowa

14:00 – 15:45

Magdalena Szumska

Samodzielna praca z pacjentem – czy może być idealnie?

Samodzielność i niesamodzielność - granice i różnice wymagań w gabinetach. Mieszane rozwiązania w praktyce, czyli „Ty przygotuj pacjenta,
ja go będę leczył”. Kiedy lekarza nie ma w gabinecie... - perfekcyjna komunikacja z pacjentem sam-na-sam. Higienistka, instruktaż i coaching
– wartościowy krok ku jakości pracy. Przypadki - efekt „niechcący” i „zamierzony”.

16:30 – 18:00

Jurij Mokriszczew

HipnoShow - sztuka relaksacji z elementami hipnozy, czyli odprężenie umysłu i genialna zabawa!!!

show!

Specjalnie przygotowany autorski program ukazujący potencjał ludzkich możliwości, rozwijający zdolności psychoenergetyczne, a także wyzwalający mnóstwo pozytywnych emocji. To także niekonwencjonalne widowisko, którego elementem kulminacyjnym będzie „most kataleptyczny”
– hipnoza prezentująca ogromną siłę i moc koncentracji ludzkiego umysłu. HypnoShow to niezapomniane przeżycie!

21:00 - 01:00

Party Time – zapraszamy do klimatycznego krakowskiego klubu!

9
Organizator:

PROGRAM

ASYSTENTKI, HIGIENISTKI, PRACOWNICY RECEPCJI

11:00 – 12:45

Sobota 18 maja

Katarzyna Świtalska

Trening asertywności, czyli sztuka mówienia „nie” i obrona własnego „ja”.

warsztaty

Zachowanie asertywne to umiejętność, która pozwala otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania bez wewnętrznego dyskomfortu i lekceważenia rozmówców. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny niezbędnik praktycznych narzędzi asertywnych, które będzie mógł zastosować
tylko i wyłącznie dla siebie. Dzięki temu usprawni swoje umiejętności komunikacji bez eskalowania oporu rozmówcy/pacjenta. Nauczy się asertywnie odmawiać, ale także prosić. Wzmocni swój autorytet i wykształci umiejętność stosowania konstruktywnej krytyki i reagowania na atak ze strony
rozmówcy/pacjenta. „Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy” Gandhi.

Przerwa kawowa

13:15 – 15:00

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

warsztaty

12:45 – 13:15

Rola personelu pomocniczego w budowaniu reputacji gabinetu – ile gwiazdek dałby Ci pacjent?

Wizyta pacjenta w gabinecie najczęściej zaczyna się od kontaktu z personelem recepcji, asystentką czy higienistką i już wtedy warto pamiętać, że
pierwszego wrażenia nie da się powtórzyć. Jakimi zasadami kierować się w bezpośredniej obsłudze pacjenta i jak burzyć bariery? Które narzędzia
komunikacji są najbardziej efektywne i jak skutecznie dobierać je do poszczególnych sytuacji? Czy reakcje pacjenta można przewidzieć? Twój
osobisty image to narzędzie budujące wizerunek całego gabinetu – dowiedz się jak z niego korzystać.

Lunch

15:30 – 17:15

Justyna Niebieszczańska

warsztaty

15:00 – 15:30
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Emocje, empatia, eutonia, czyli od intrakomunikacji do...

Codziennie w pracy i poza nią spotykasz się z ludźmi. Rozmawiasz. Słuchasz. Spierasz się. Chcesz, żeby Cię zrozumiano, ale nie zawsze tak się dzieje.
Dlaczego? Te warsztaty będą poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie. Sukces w komunikacji bierze swój początek w poznaniu nas samych. Jeżeli
dogadasz się ze sobą, to wejdziesz na ścieżkę porozumienia i pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, z pacjentem. Warsztaty dla tych, którzy jak
starożytni Grecy wraz z Hipokratesem wierzą, że poznanie jest instancją ostateczną.

REJESTRACJA I OPŁATY
Ostateczny termin rejestracji: 30 kwietnia 2013

rejestracja i wpłata

sesje wykładowe
• wczesna
do 30 marca 2013

warsztaty

sesje wykładowe
• późna
od 1 kwietnia 2013

RejestracjaONLINE
SZYBKO I WYGODNIE
www.siladialogu.olident.com

warsztaty

Lekarz / Menedżer

Higienistka / Asystentka / Pracownik recepcji

460,00zł brutto

290,00zł brutto

1 warsztat – 150,00zł brutto
2 warsztaty – 270,00zł brutto (10% rabatu)
3 warsztaty – 380,00zł brutto (15% rabatu)
4 warsztaty – 450,00zł brutto (25% rabatu)
560,00zł brutto

390,00zł brutto

1 warsztat – 200,00zł brutto
2 warsztaty – 360,00zł brutto (10% rabatu)
3 warsztaty – 510,00zł brutto (15% rabatu)
4 warsztaty – 600,00zł brutto (25% rabatu)
Opłata za sesje wykładowe obejmuje: ∙∙ uczestnictwo w zaplanowanych wykładach
∙∙ przerwy kawowe i lunch w hotelu Park Inn
∙∙ wstęp na HypnoShow oraz Party 17 maja 2013
Rejestracja grupowa ∙∙ obowiązuje od min. 5 osób i upoważnia do 10%
rabatu dla każdego uczestnika; dotyczy wyłącznie
sesji wykładowych, nie łączy się z innymi rabatami
Liczba miejsc ograniczona ∙∙ decyduje kolejność zgłoszeń rejestracyjnych i wpłat.
∙∙ max. liczba uczestników warsztatów 20 osób.

PŁATNOŚCI: Ostatecznym i wiążącym potwierdzeniem uczestnictwa w Sympozjum jest dokonanie wpłaty na podane konto:

BISICO POLSKA Patrycja Kuspiel; ul. Christo Botewa 1b, 30-798 Kraków
MultiBank 73 1140 2017 0000 4402 0724 1161 Z dopiskiem: Siła Dialogu, imię i nazwisko uczestnika
Jeśli życzą sobie Państwo wystawienie faktury VAT, prosimy o przesłanie danych na adres mailowy: szkolenia@olident.com
WARUNKI REZYGNACJI: Rezygnacja możliwa jest najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem Sympozjum, tzn. do 2 maja 2013 (wówczas pobierana jest jedynie opłata manipulacyjna w wysokości 20% wpłaconej kwoty). W przypadku późniejszej rezygnacji – opłata nie jest
zwracana. Rezygnacji można dokonać wyłącznie pisemnie (poczta lub e-mail) z podaniem danych konta bankowego, na które należy zwrócić uiszczoną opłatę.
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www.siladialogu.olident.com
ASERTYWNOŚĆSUKCESCONSULTING
DIALOGASERTYWNOŚĆCONSULTINGDIALOGSUKCESREKLAMA

SUKCES KREOWANIE WIZERUNKU
REKLAMAPUBLIC RELATIONASERTYWNOŚĆ MARKETING RELACJE
CONSULTING SUKCESZARZĄDZANIE CONSULTING
RejestracjaONLINE PSYCHOLOGIA BIZNESU SUKDIALOGASERTYWNOŚĆSZYBKO I WYGODNIE
SUKCESDIALOGASERTYWNOŚĆ
www.siladialogu.olident.com
DIALOGSUKCESREKLAMADIALOGSUKCES
REKLAMARELACJE

INTERPERSONALNE

PUBLIC RELATION CONSULTING

CONSULTING ASERTYWNOŚĆ
OLIDENT oraz BISICO POLSKA
ul. Christo Botewa 1b, 30-798 Kraków
www.olident.com, szkolenia@olident.com

CONSULTING
Dołącz do nas na Facebook’u

PSYCHOLOGIA BIZNESU
SUKCES PUBLIC RELATION
ASERTYWNOŚĆSUKCES
DIALOG SUKCES
SUKCESREKLAMA

SUKCES KREOWANIE

WIZERUNKU

REKLAMA PUBLIC RELATION
RELACJE INTERPERSONALNESUKCESZARZĄDZANIE
CONSULTINGSERTYWNOŚĆ
REKLAMAPSYCHOLOGIA
W stałym kontakcie z Państwem pozostaje:
Katarzyna Toczko +48 668 404 510

BIZNESSUKCESDIALOG

ASERTYWNOŚĆ

SUKCESDIALOGASERTYWNOŚĆCONSULTING

KREOWANIE WIZERUNKU PUBLIC RELATION REKLAMACONSULTING
ASERTYWNOŚĆSUKCES REKLAMA
PUBLIC RELATION RELACJE INTERPERSONALNE
CONSULTING SUKCES

