
Warszawa
22-23 listopada 2016
Hotel Marriott

Warszawa www.hrnaszpilkach.pl

Partnerzy merytoryczni Partnerzy medialni

Wybór kobiet biznesu

www.facebook.com/hrnsmw

Gość specjalny
Magdalena Malicka
Potężny zastrzyk motywacji 
do samorozwoju!

Gość specjalny
Prof. Rafał Ohme
Zainspiruje Cię i pokaże jak 
zostać liderką w swoje branży!

na szpilkach



Szanowne Panie,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkie Panie na kolejną wyjątkową konferencję z cyklu HR na          
szpilkach pod tytułem „Zmiany na rynku pracy i nowoczesne sposoby rekrutacji”, która odbędzie się          
22 listopada 2016 roku w Warszawie.

23 listopada zapraszamy na warsztat z Magdaleną Malicką!
 
Na konferencji dowiesz się od eksperta prof. Rafała Ohme jak pracować w zespole, jak być liderką, która inspiruje 
i motywuje do zmian. Od Magdaleny Malickiej usłyszysz m.in. o roli komunikacji w procesie zmian, które             
zachodzą w �rmie. Dowiesz się także, jak rozmawiać i współpracować z „Millenialsami” i „Zetkami”, o tym jak 
wykorzystywać technologię we współczesnym HR, o sposobach nowoczesnej rekrutacji w social media oraz                   
o… wizerunku nowoczesnej kobiety biznesu. Czeka na Ciebie wiele interesujących informacji o roli odżywiania 
w miejscu pracy i jak to, co jesz, wpływa na Twoją efektywność, a przede wszystkim na Twoje samopoczucie 
oraz relacje z otoczeniem
 
Projekt HR na szpilkach Most Wanted! stworzyło z myślą o Tobie. Jest to wydarzenie dla kobiet takich jak               
Ty – twórczych, odważnych, chcących się rozwijać i realizować zawodowo. Zapisz się, przyjdź i zdobądź nowe 
umiejętności oraz dowiedz się wielu ciekawych rzeczy, które ułatwią Ci codzienną pracę!
 
Zapisz się, przyjdź i zdobądź nowe umiejętności oraz dowiedz się wielu ciekawych rzeczy, które ułatwią                

 

HR na szpilkach
Wybór kobiet biznesu

na szpilkach



Rejestracja i kawa powitalna

Rozpoczęcie    09.00 - 09.15

„Różnorodność pokoleniowa w organizacji - jak zarządzać, motywować i rekrutować 
ze szczególnym uwzględnieniem Millenialsów i Zetek.”
Maja Gojtowska

    09.15 - 10.15

„Neuronauka. Liderka rozwoju.”
prof. Rafał Ohme    

10.30 - 11.30

„Zarządzanie zmianą - jak przeprowadzić zespół, �rmę i siebie samego przez zmianę 
zachowując motywację i zaangażowanie, czyli jak dokonać skutecznej zmiany.”
Magdalena Malicka

    11.30 - 12.15

„Wizerunek nowoczesnej bizneswoman, czyli makijaż i stylizacja w biznesie.”
Zuzanna Jaroszkiewicz - wizażystka
Kalina Kaczmarek - stylistka

12.30 - 13.15

PRZERWA10.15 - 10.30

PRZERWA12.15 - 12.30

„Technologia a wyzwania współczesnego HR.”
Robert Augustyniak

14.00 - 14.45

LUNCH13.15 - 14.00

„Wellbeing - Program Razem dla Zdrowia Pracowników. Jak zdrowe odżywianie w miejscu 
pracy wpływa na codzienne samopoczucie, chęć rozwoju oraz motywację pracownika do 
działania. Wykład w oparciu o wyniki badań naukowych.”
Magdalena Kopała - dietetyk kliniczny
Sylwia Górzna - doradca żywieniowy

14.45 - 15.30

„Rekrutacja 2.0 - nowoczesna rekrutacja w social media.” 
Krystian Dryniak 

15.40 - 16.25

Losowanie nagród i zakończenie konferencji.16.25 - 16.30

PRZERWA15.30 - 15.40

08.30 - 09.00

program HR na szpilkach
prowadząca: Magdalena Fedor



W sektorze mediów interaktywnych działa od 2005 r. Ekspert w dziedzinie zarządza-
nia wizerunkiem �rm w sferze digital oraz employerbrandingu online. Trener
w Social Media Academy oraz wykładowca na Colegium Da Vinci w Poznaniu. Przez 
siedem lat mieszkał w Londynie zdobywając zawodowe szlify m.in. w agencji Link 
Humans, współtwórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości  na ponad 30 
uczelniach w Polsce, współpracownik Business Centre Club, zapalony mówca 
i entuzjasta wystąpień publicznych. Pasjonat nowych technologii i mediów. 
Doradzał w zakresie social media, recruitment 2.0, employerbranding m.in: : ABB, 
Aon Hewitt, Citibank, CB Richard Ellis, Ernst & Young, UBS, Glaxosmithkline I wiele 
innych.

Krystian
Dryniak
Współzałożyciel i współwłaściciel agencji
interaktywnej Social Media London
StyleSp. z o.o.

Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Master Life&Business Coach i Coach 
Supervisor (akredytowany przy EMCC). Trener i mówca motywacyjny. Występowała 
na największych scenach samorozwoju w Polsce obok Nicka Vujicica, Lesa Browna, 
Dana Millmana, Garri Kasparowa, Allana Pease'a czy Ewy Foley. Swoją niezależność 
�nansową buduje jako inwestor. 

www.magdalenamalicka.pl

Magdalena
Malicka
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Sorbony, MBA Politechniki Warszawskiej
i Wyższej Szkoły Handlowej (HEC) w Paryżu.

Wierzy, że �rmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, 
jak klientów. Ekspert w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej z 8-letnim doświad-
czeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach i agencjach public 
relations. O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na swojej stronie.

www.gojtowska.com

Maja
Gojtowska
Ekspert w zakresie PR i  komunikacji
wewnętrznej.

Honorary profesor na uniwersytetach Stellenbosch w Kapsztadzie oraz Renmin 
w Pekinie. Inspiruje menadżerów i liderów biznesu na całym świecie. Występował     
w 30 krajach na 5 kontynentach. Laureat Nagrody Prezydenta RP, Premiera RP, 
Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta, Członek Honorowy Executive Club. 
Finalista konkursu Ernst&Young - Przedsiębiorca Roku 2015. Publikuje w prestiżo-
wych czasopismach naukowych i branżowych na całym świecie. 

Zasiada w Zarządzie NMSBA - Towarzystwa Neuronauki Konsumenckiej, zrzeszające-
go przedstawicieli nauki i biznesu z 85 państw. Założyciel dwóch �rm, NEUROHM 
(prowadzi nowoczesne badania emocji dla działów HR, sprzedaży, marketingu i PR) 
oraz Inemo (szkoli jak korzystać z neurowiedzy o emocjach w życiu zawodowym         
i prywatnym).

Rafał
Ohme
Profesor nadzwyczajny psychologii
na Uniwersytecie SWPS. 

Kilkanaście lat doświadczenia w branży IT i konsultingu technologicznego dla 
biznesu i dla HR - ekspert w dziedzinie doskonalenia procesów talent manegement 
i hrm z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Robert
Augustyniak
Partner w �rmie enxoo - Dyrektor działu
rozwiązań HCM.

Aby lepiej rozumieć potrzeby pacjentów i efektywniej pomagać w zmianie 
nawyków, ukończyła studia i szkolenia uzupełniające z zakresu pedagogiki, coachin-
gu i pomocy psychologicznej. Najważniejsze w pracy dietetyka jest dla niej profesjo-
nalna wiedza, indywidualne podejście i budowanie świadomych, pozytywnych 
postaw.

Magdalena
Kopała
Dietetyk kliniczny, absolwentka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prelegenci

Opracowała wiele własnych nowatorskich sposobów planowania i organizowania 
codziennego żywienia oraz przygotowywania zbilansowanych posiłków dla siebie 
i całej rodziny każdego dnia. Dla niej jako trenerki zdrowego stylu życia, najważniej-
sze stało się promowanie idei świadomego odżywiania oraz w jaki sposób to, 
co jemy, ma wpływ na zdrowie, wygląd i codzienne samopoczucie.

Sylwia
Górzna
Doradca i Edukator Żywieniowy.
Ukończyła kursy i szkolenia związane
z żywieniem człowieka.



Zawodowo zajmuje się kreowaniem wizerunku. Pomaga swoim klientom 
w zarządzaniu garderobą i pokazuje, jak stworzyć własny styl oparty na fasonach 
dopasowanych do każdego typu sylwetki. Absolwentka Akademii Wizerunku OSY 
oraz profesjonalnej szkoły dla kolorystów - Analizy Kolorystycznej Metodą 12 typów 
urody Akademii Make Up Instructors. 

Kalina
Kaczmarek
Style Doctor - osobista stylistka,
personal shopper.

Z wykształcenia marketingowiec, z zamiłowania - wizażystka. Pracuje z wybitnymi 
fotografami, ekipami telewizyjnymi. Założycielka make4up - aby być maksymalnie 
piękną, aby być maksymalnie zadowoloną z siebie, aby być…!
Dzięki wcześniejszym okresom spędzonym w korporacji doskonale wiedziałam jak 
wyglądają wszelkie systemy motywacyjne - wyjścia na piwo, paintball, kręgle…  
To dobra rozrywka dla mężczyzn, jednak coraz bardziej unikana przez kobiety. 
Prowadząc szkolenia w �rmach, zarażam kobiety miłością do samej siebie, pokazuję 
sposób w jaki mogą podkreślić piękno swojej twarzy, triki dzięki którym ukryją 
nielubiane przez siebie mankamenty.

Zuzanna
Jaroszkiewicz
Absolwentka Europejskiej Szkoły Stylizacji.
Od 2011 roku związana z branżą beauty. 

prelegenci

program

„Różnorodność pokoleniowa w organizacji - jak zarządzać, motywować i rekrutować ze 
szczególnym uwzględnieniem Millenialsów i Zetek.”
Prelegent: Maja Gojtowska

Po raz pierwszy na rynku pracy i w samej pracy spotykają się aż 4 pokolenia: babyboomersi, pokolenie X, Millenialsi oraz Zetki.           
To prawdziwa mieszanka wybuchowa. Inne podejście do pracy, zarządzania, wypoczynku. Inne oczekiwania wobec pracodawcy              
i współpracowników. Przeanalizowanie ich postaw pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy współpraca międzypokoleniowa jest 
możliwa i jak mogą w niej pomóc nowe technologie. W prezentacji Mai Gojtowskiej zaprezentowane zostaną case studies                 
z Polski, ale też rynków zagranicznych. 

09.15 - 10.15

„Neuronauka. Liderka rozwoju.”
Prelegent: Rafał Ohme

Dzięki odkryciom neuronauki i nowoczesnej psychologii możesz poznać tajniki skutecznego zarządzania oraz komunikacji w �rmie. 
Stawiasz na rozwój? Chcesz jeszcze lepiej pracować w zespole, być liderką, która inspiruje i motywuje do zmian - siebie oraz innych, 
sprawnie rozwiązuje kon�ikty oraz pewnie prowadzi ku sukcesom? Odkryj własny potencjał oraz mechanizmy, jakie rządzą naszym 
zachowaniem. Przekonaj się o sile emocji i empatii, głębokich relacji, wspólnych wartości, wizji oraz zmian, które napędzają rozwój.

Wykład Prof. Rafała Ohme to dawka przydatnej wiedzy o mózgu i nie tylko - podszyta praktycznymi przykładami ze świata biznesu, 
show-biznesu i polityki. Wyposaży Cię w innowacyjne narzędzia i metody działania oraz wskaże, jak z nich korzystać, by stać się 
mistrzynią dialogu, negocjacji i zarządzania.

10.30 - 11.30



„Zarządzanie zmianą - jak przeprowadzić zespół, �rmę i siebie samego przez zmianę 
zachowując motywację i zaangażowanie, czyli jak dokonać skutecznej zmiany.” 
Prelegent: Magdalena Malicka

„Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.”
Henry Ford

Tezą wystąpienia Magdaleny Malickiej jest przekonanie, że możesz zmienić nastawienie swoje i innych do zmiany i traktować 
zmianę jako szansę i nowy początek, a nie jako przeszkodę czy przymus wyjścia ze strefy komfortu.
Możesz przeprowadzić zespół oraz �rmę przez proces zmian z szacunkiem dla innych, zachowując motywację i zaangażowanie 
współpracowników. Rozwój �rmy i każdego człowieka oraz korzystanie ze zdobytej wiedzy teoretycznej są możliwe tylko wtedy, 
gdy �rma i człowiek potra�ą zarządzać zmianą.
Prelegentka przedstawi rolę komunikacji w procesie zmiany - komunikacji rozumianej jako sztuka porozumienia i budowania relacji 
w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie - oraz narzędzia zarządzania informacją w organizacji. Podzieli się swoim praktycznym 
doświadczeniem jak zdobywać nie tylko racjonalne „wiem” współpracowników, ale także ich emocjonalne „chcę”, które jest przeja-
wem tożsamości, identy�kacji, świadomości, odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania ludzi oraz przekłada się na ich 
efektywność i innowacyjność, które z kolei podnoszą wartość przedsiębiorstwa i poczucie wpływu jego pracowników na wyniki 
�rmy. Spróbuje odpowiedzieć na pytanie gdzie kończy się wpływ, a gdzie zaczyna manipulacja i jakie warunki muszą być spełnio-
ne, by można było stworzyć organizację bez strachu, zwłaszcza w procesie dużych zmian organizacyjnych czy kulturowych.

Wystąpienie dotyczyć będzie także odpowiedzi na pytanie, czy cele są tożsame z efektami, oraz jak stawiać sobie i innym cele, by 
osiągać zamierzone rezultaty, oraz jaką rolę odgrywa w tym styl delegowania i umiejętność motywacji siebie i innych (zmiana prze-
konań, zmiana oporu wewnętrznego, hierarchia wartości osobistych vs misja i strategia �rmy). 
Dowiemy się czym są nawyki i przyzwyczajenia oraz jak działa pętla nawyku. Poznasz złote zasady zmiany nawyków oraz dowiesz 
się dlaczego stare nawyki wracają i jaką rolę ogrywa w tym procesie system gorący i system chłodzący naszego mózgu.
Prelegentka zaprosi także do dyskusji nad rolą współczesnego HR, przedstawiając swoją wizję misji i wartości HR z pozycji lidera 
biznesu i członka zarządu. 

11.30 - 12.15

program

„Wizerunek nowoczesnej bizneswoman, czyli makijaż i stylizacja w biznesie.” 
Prelegent: Zuzanna Jaroszkiewicz, Kalina Kaczmarek

Konsultacje i warsztaty z zakresu wizażu i stylizacji, zarówno indywidualne jak i w grupach, wpływają pozytywnie na kulturę  organi-
zacyjną �rmy i atmosferę w miejscu pracy. Dzięki wiedzy pozyskanej na szkoleniach, pracownicy uczą się czym jest makijaż bizneso-
wy, jak dobrać go danego typu urody, czym jest stylizacja biznesowa, znajdują fasony korzystne do ich typu sylwetki i zyskują     
pewność siebie dzięki poprawie wyglądu i samooceny.  Ulepszenie wizerunku poszczególnych pracowników oznacza profesjonali-
zację środowiska pracy, a w dalszej perspektywie poprawę wizerunku �rmy w oczach kontrahentów i klientów.

12.30 - 13.15



program

„Technologia a wyzwania współczesnego HR.”
Prelegent: Robert Augustyniak

Wyzwania współczesnego HR: przesunięcie HR bliżej biznesu - zmniejszenie roli administracyjnej - zwiększenie roli strategicznej, 
budowanie kultury zaangażowania i współpracy, aktywizacja menedżerów w procesie zarządzania ludźmi, maksymalizacja zwrotu 
z inwestycji w kapitał ludzki. 

Trendy technologiczne w HR: integracja rozproszonych procesów/systemów, dostępność systemu dla wszystkich, systemy zaan-
gażowania vs systemy transakcyjne, mobilność i  społecznościowy charakter. Na przykładzie studium przypadku i �lmu dowiesz się, 
na czym polega wdrożenie systemu talent management w Marketing Investment Group. Prezentacja i  rozwiązania dzięki Skilo - 
proste, profesjonalne i społecznościowe zarządzanie talentami i  procesami HR.

12.30 - 13.15

Wellbeing - Program Razem dla Zdrowia Pracowników. Jak zdrowe odżywianie w miejscu 
pracy wpływa na codzienne samopoczucie, chęć rozwoju oraz motywację pracownika do 
działania. Wykład w oparciu o wyniki badań naukowych.
Prelegent: Magdalena Kopała, Sylwia Górzna 

Edukacja Żywieniowa.pl to kompleksowe programy edukacyjne dla dorosłych i dzieci nt. prawidłowych sposobów odżywiania się 
i kształtowania zdrowia. Prezentujemy wiedzę o  zdrowym żywieniu, opierając się na badaniach i faktach naukowych. Wspieramy 
edukacyjnie dorosłych zarówno w domach, jak i w miejscach pracy w celu tworzenia środowiska zdrowych postaw żywieniowych. 
Łączymy wiedzę z praktycznymi wskazówkami, korzystając z osiągnięć nowoczesnej nauki w dziedzinie nutrigenetyki                               
i nutrigenomiki.

Jak zdrowe odżywianie w miejscu pracy wpływa na codzienne samopoczucie, chęć rozwoju oraz motywację pracownika        
do działania?

Trend wellbeing - znaczenie dla pokolenia Y i Z w kontekście efektywności pracy. Mowa tu będzie o różnicach w  funkcjonowaniu 
pokoleń Y i Z w pracy - potrzebach zdrowotnych i żywieniowyce, wynikających z uwarunkowań środowiskowych i stylu życia.   
Poruszone zostanie także zagadnienie wpływu zdrowych wyborów żywieniowych na codzienne samopoczucie, chęć rozwoju oraz 
motywację do działania. Program Razem dla Zdrowia Pracowników - korzyści dla organizacji i pracownika. 

14.45 - 15.30

„Rekrutacja 2.0 - nowoczesna rekrutacja w social media.” 
Prelegent: Krystian Dryniak

Twój potencjalny kandydat jest już obecny w social media. Pytanie, czy Twoja �rma również tam jest i potra� czerpać z tego korzy-
ści dla siebie? Dowiedz się, jak wykorzystać media społecznościowe w rekrutacji i siłę społeczności do budowy marki pracodawcy, 
tworzyć tzw. „Pools of talents”, a tym samym przyciągnij najlepsze talenty z rynku i obniż koszty rekrutacji w �rmie nawet o 80 %. 
Poznaj najnowocześniejsze metody rekrutacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

15.40 - 16.25



warsztat

„Komunikacja interpersonalna - narzędzie skutecznej rekrutacji”
Prelegent: Magdalena Malicka

„Wszyscy się komunikują, niewielu potra� się porozumieć.”
John Maxwell

Efektywna selekcja kandydatów na współpracowników nie polega tylko na zwery�kowaniu faktów z CV. Trzeba zrozumieć             
motywację i oczekiwania przyszłego pracownika względem �rmy i jego samego. Należy sprawdzić, jaki wpływ swoją postawą             
i zachowaniem będzie mieć kandydat na proces pracy zespołu. By to osiągnąć trzeba zbudować więź i relację z drugim człowie-
kiem oraz dotrzeć do jego przekonań i wartości oraz zrozumieć jego tożsamość. 

Przedstawiam to zagadnienie z pozycji wieloletniego top  menadżera prowadzącego setki 
prezentacji, spotkań, rozmów motywacyjnych i rekrutacyjnych na najwyższe stanowiska, oraz 
praktyka master life&business coacha i  mówcy motywacyjnego. 

Zmieniłam komunikację w zarządzanej przeze mnie �rmie tworząc nową kulturę organizacyjną       
i osiągając najlepszy wynik �nansowy w jej historii, przeprowadziłam �rmę  przez kilka głębokich 
restrukturyzacji związanych z kryzysem gospodarczym i rewolucją technologiczną  (media trady-
cyjne vs digital), oraz fuzję dwóch �rm różniących się diametralnie sposobem zarządzania,            
wykorzystując umiejętność  komunikacji interpersonalnej przy komunikowaniu zmian zachodzą-
cych w �rmie. 

Bezcenną wartością, którą stworzyłam był zespół lojalnych, zaangażowanych i odważnych ludzi 
identy�kujących się z wartością i misją �rmy, którą zarządzałam.

Tezą tego szkolenia jest przekonanie, że:

1. Dowiesz się jakimi systemami reprezentacyjnymi ludzie kodują i rozkodowują odbierane informacje (kanały komunikacyjne,
    modalności, submodalności). 

2. Zrozumiesz, że każdy ma inne mapy pojęciowe względem tej samej rzeczywistości, która w dodatku stale się zmienia, oraz że
    jesteśmy tacy, jakie przyjmujemy punkty odniesienia w naszym życiu (zmiana perspektywy). 

3. Poznasz metaprogramy, czyli �ltry ludzkiego zachowania stanowiące ryzyko lub wsparcie dla dobrej komunikacji i wzajemnego
    zrozumienia oraz szacunku.

4. Nauczysz się podążać za wzorem myślowym twojego rozmówcy, czyli jak się do niego dopasować i jak go  prowadzić, czyli
    wywołać u niego pożądaną reakcją (pacing&leading).

5. Nauczysz się kontrolować stan emocjonalny twój i twojego rozmówcy.

6. Nauczysz się jak czytać w myślach rozmówcy poprzez  mowę pozawerbalną oraz jak zarządzać systemem gorącym i chłodzącym.

7. Dowiesz się jaką rolę w komunikacji pełni inteligencja emocjonalna i płeć mózgu.

8. Sprawdzisz jaką rolę w zarządzaniu �rmą i w relacjach z pracownikami odgrywają poziomy wartości czyli spiral dynamics.

9. Będziesz w stanie efektywnie pomóc managerom zarządzającym zespołami w komunikowaniu celów �rmy, jej misji i wartości,
    oraz w budowaniu ich poczucia wpływu na wyniki �rmy.

10. Zyskasz realny wpływ na zadowolenie i zaangażowanie pracowników oraz przyciąganie talentów. 

Program warsztatów i korzyści po szkoleniu:

23 listopada
2016

Magdalena Malicka
Światowy pionier w obszarze neuronauk
konsumenckiej. Od 20 lat prowadzi badania
i konsultacje na temat emocji w komunikacji
i zarządzaniu.



Uczestnictwo płatne.
Uczestnictwo będzie potwierdzone przez Organizatora.
Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają Klienci Grupy Most Wanted!

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7dni przed rozpoczęciem konferencji lub nie odwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w konferencji zostaną 
Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji oraz 
zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.
Organizator potwierdza uczestnictwo zwrotnym e-mailem.

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres:
kongres@mostwanted.pl lub pod nr faxu: +48 22 825 52 35

UWAGA

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO NAZWA FIRMY NIP E-MAIL TELEFON KOSZT UCZESTNICTWA

ZGŁASZAM PŁATNE UCZESTNICTWO W KONGRESIE

KONFERENCJA
dla Klientów MW

390 zł + VAT

KONFERENCJA
pozostali uczestnicy

490 zł + VAT

WARSZTAT
dla Klientów MW

690 zł + VAT

WARSZTAT
pozostali uczestnicy

790 zł + VAT

KONFERENCJA
dla Klientów MW

390 zł + VAT

KONFERENCJA
pozostali uczestnicy

490 zł + VAT

WARSZTAT
dla Klientów MW

690 zł + VAT

WARSZTAT
pozostali uczestnicy

790 zł + VAT

KOSZT ŁĄCZNIE

zgłaszam uczestnictwo w kongresie *do ceny należy doliczyć 23% VAT.

zgłaszam uczestnictwo w kongresie *dla szkoleń �nansowanych ze środków publicznych stosujemy stawkę VAT: zwolniony  (art. 43 ust.1 pkt.29 lit.c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług z późn. zm.)

wyrażam zgodę na przesłanie informacji przez Most Wanted! na podany adres e-mail.

PŁATNOŚĆ: Prosimy dokonać wpłaty wyżej wymienionej kwoty i przesłać kopię dowodu wpłaty najpóźniej do 20.11.2016 do godziny 16.00. Należność prosimy wnieść na 
konto: Bank Zachodni WBK 90 1090 1870 0000 0001 2999 9252 Sp. z o.o. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa. Cena kongresu obejmuje: uczestnictwo w całodziennym 
wydarzeniu, lunch oraz przerwy kawowe. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w wersji elektronicznej po wydarzeniu. 

HR na szpilkach
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa

tel. 22 572 56 94
https://www.facebook.com/hrnsmw
http://www.hrnaszpilkach.pl/hrns/

PIECZĄTKA PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

WIEDZA POPARTA PRAKTYKĄ

umowa - zgłoszenie


