PO CO?
Kobiety. Prowadzą firmy, zarządzają wielkimi i mniejszymi projektami, zatrudniają
pracowników lub są częścią zespołów. Przy tym wszystkim, w nienormowanym czasie pracy
pełnią funkcję managerów do spraw logistyki, zdrowia, finansów, infrastruktury, edukacji i
kultury we własnych wydziałach rodzinnych. Potrafią bardzo wiele. Mają potężną siłę.
Wielozadaniowość to ich drugie imię, a wciąż nie potrafią docenić samych siebie.
MISJA
I FORUM BOSS/KICH ma zmienić pewne myślenie. Pragniemy by kobiety naszego regionu
głośno i odważnie promowały swoje projekty i dokonania, chwaliły się sukcesami i dzieliły
nauką płynącą nie tylko z sukcesów, ale i z porażek. Chcemy je wspierać, motywować,
inspirować, aktywizować, dostarczać wiedzy i odwagi. Dlatego przygotowaliśmy cykl szkoleń
z zakresu biznesu, psychologii i coachingu.
2 października 2019 będą mogły uczestniczyć w dwóch modułach:
•
Warsztat
coachingowy
Marty
Kustosz:
„Samoocena.
Samoakceptacja.
Samorealizacja”
•
Warsztat coachingowy Joanny Janowicz „Autoprezentacja. Trening wystąpień
publicznych”
W kolejnych miesiącach planujemy szkolenia z zakresu:
•
Skutecznych kampanii na portalach społecznościowych
•
Storytelling i autoprezentacji
•
Negocjacji i mediacji
•
Zarządzania czasem i delegowania obowiązków
•
Asertywności i obsługi „trudnego klienta”
•
Skutecznego marketingu i technik sprzedażowych
Podczas I FORUM BOSS/KICH poznacie kobiety, które postawiły w życiu na siebie. Zaradne,
aktywne, energiczne i kreatywne. Kobiety z naszego regionu, które uwierzyły we własne
możliwości i konsekwentnie realizują plan. Mają siłę, która inspiruje innych.
DLA KOGO?
Niezależnie od tego czy jesteście wytrawnymi bizneswoman, czy dopiero startujecie i szukacie
pomysłu na siebie. Jeśli:
•
jesteście aktywne zawodowo,
•
chcecie rozszerzyć zakres własnych kompetencji
•
zmienić kierunek rozwoju zawodowego
•
założyć własne firmy
•
potrzebujecie motywacji i wiatru w żagle
•
jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy
•
kobietami, które po zakończeniu kariery zawodowej szukają pomysłu na siebie
I FORUM BOSS/KICH jest właśnie dla Was. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program i
rejestrujcie się!

DLACZEGO WARTO?
Motywacja, energia, wiedza, inspiracja i wiara we własne możliwości. Do tego niezwykłe
znajomości i nowe kontakty biznesowe. Z tym zakończycie udział w I FORUM BOSS/KICH
Zobaczycie jak kilka godzin zainspiruje Was do działania i pomoże w podjęciu odważnych
decyzji.
Klucz do sukcesu leży w waszych dłoniach. Jesteście gotowe go użyć?
WAŻNE INFORMACJE:
•Udział w forum jest płatny. 250 od osoby. Cena zawiera udział w obu modułach
coachingowych, panelu dyskusyjnym, atrakcjach w postaci: wystawy fotograficznej, stand-upie
Magdy Kubickiej, a także korzystania z przerwy kawowej, obiadu i kolacji.
•Uczestnicy forum otrzymają certyfikat
•Ilość miejsc ograniczona
•Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 30.09.2-19 roku na wskazane konto tytułem:
OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W I FORUM BOSSKICH
•Dane do przelewu:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
Nr konta: 90 1020 5226 0000 6202 0550 0394

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:
08:30 – 09:45

Rejestracja uczestniczek

09:45 – 10:00

Powitanie uczestniczek

10:00 – 12:00

Warsztat coachingowy Marty Kustosz "Samoocena. Samoakceptacja.
Samorealizacja".

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:30

Warsztat coachingowy Joanny Janowicz "Autoprezentacja. Trening
wystąpień publicznych".

14:30 – 15:30

Obiad

15:30 – 16:00

Panel dyskusyjny

16:00 – 17:30

Otwarcie wystawy fotograficznej i giełda współpracy

17:30 – 20:00

Uroczysta kolacja

19:00 – 20:00

Stand Up - Magda Kubicka

