Zapraszam do udziału w III edycji konferencji: Power to Women - Jak sprawnie łączyć pracę
zawodową z innymi aktywnościami i pozostać sobą.
To wyjątkowe spotkanie, które motywuje i dodaje kobietom siły na polu zawodowym, ale też
daje im wsparcie w obszarze innych, licznych aktywności, które na co dzień podejmują.
Podczas dwóch dni konferencji:
•
•
•
•
•
•
•

Pokażemy, jak być sobą na 100%, nie przenosić trudności prywatnych do pracy i nie
zatruwać swojego życia zawodowego osobistymi problemami.
Zaprezentujemy nowoczesne techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.
Wskażemy, jak wzmacniać swoją osobistą markę, jak budować wizerunek profesjonalistki
- aktywnej, pełnej pasji i pomysłów.
Poradzimy, jak pokonywać trudności i czerpać siłę z codzienności.
Pokażemy, jak budować świat zawodowy, który z założenia ogranicza mobbing
i dyskryminację.
Podpowiemy, jak może przebiegać komunikacja damsko - męska, by nie dochodziło do
niepotrzebnych konfliktów i sporów.
Opowiemy, jak radzą sobie kobiety w „męskich” branżach.

To tylko niewielki wycinek tematów, które znajdą się podczas wydarzenia.
Dołącz do nas - weź udział w rozwojowych warsztatach, posłuchaj wybitnych ekspertów
i poznaj wyjątkowe kobiety!
Poszukaj z nami inspiracji na cały rok!
Poczuj siłę wspólnoty uczestniczek Power to Women

Do zobaczenia,
Ewelina Stęplewska
Project Manager

Organizator:

Patron medialny:
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier –
jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175
firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego
medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl,
docierające łącznie do 3,5 miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych
do wyższej kadry menedżerskiej.

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail: szkolenia@pb.pl
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08:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA

09:00

PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
Ewelina Stęplewska, Project manager, Bonnier Business Polska

09:10

SILNA MARKA OSOBISTA - FRAJDA Z AUTENTYCZNEGO ŻYCIA
Joanna Malinowska - Parzydło, Założycielka Personal Brand Institute
✓✓w jaki sposób mierzymy frajdę z życia
✓✓dlaczego lepiej być wartościowym niż ważnym
✓✓jakie są zyski z bycia autentycznym
✓✓co najbardziej buduje nam silną markę osobistą i reputację autentycznego człowieka

10:10

CZYM JEST KOBIECE PIĘKNO?
dr n. med. Krzysztof Gojdź, certyfikowany lekarz i wykładowca American Academy of Aesthetic
Medicine

10:50

SEKSUALNOŚĆ KOBIET
prof. Zbigniew Lew - Starowicz, psychiatra i psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii i
konsultant krajowy w tej dziedzinie

11:40

PRZERWA NA KAWĘ

12:00

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI: TO SAMO, ALE INACZEJ - DWIE PERSPEKTYWY: ŻYCIE, BIZNES I RELACJE
Joanna Janowicz, Doradca biznesowy, strateg marki, trener rozwoju
Krzysztof Kasperuk, Trener i Mówca
✓✓nie jesteśmy z różnych planet, ale bywa tak, jakbyśmy mieli dwa kompletnie inne języki! Jak efektywnie
komunikować się w zawodowym i prywatnym świecie?
✓✓szefowa, żona, przyjaciółka czyli lekko zabawna definicja kobiety XXI wieku w dwóch wymiarach: okiem
mężczyzny i okiem kobiety
✓✓czego chcemy od siebie w pracy, przyjaźni i partnerstwie – jak archetypy osobowości zdefiniowane przez
Carla G. Junga prawie 100 lat temu, odkrywają tajemniczy świat niedopowiedzianych marzeń, oczekiwań i
potrzeb. Bajka zrozumienia istnieje w rzeczywistości
✓✓piekło – niebo. Czego nie zabierać, a co śmiało brać od faceta, by stworzyć… najlepszą wersję kobiety!

14:00

PRZERWA NA LUNCH

15:00

WYPALENIE ZAWODOWE - JAK PRZECIWDZIAŁAĆ I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ
dr Ewa Hartman, certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™,
wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania)
„Do firmy zajmującej się ścinaniem drzew zgłosił się drwal. Kierownik przyjął go do pracy i drwal natychmiast
zabrał się do swoich obowiązków. Powalał drzewa bez chwili wytchnienia, i mimo iż pracował ciężej i ciężej,
z dnia na dzień powalał coraz mniej drzew. Kiedy wyczerpany udał się do kierownika, by przeprosić za swoje
słabe wyniki usłyszał pytanie.- Kiedy ostatnio ostrzyłeś swoją siekierę? – zapytał kierownik. -Ostrzyłem? –
zdziwił się drwal i po chwili odpowiedział. - Nie ostrzyłem, byłem zbyt zajęty ścinaniem drzew.” Kiedy jesteś
zbyt zajęta ścinaniem drzew, możesz doprowadzić się do nadmiernego wyczerpania. Do stanu, w którym praca
przestanie dawać taką satysfakcję jak dawniej. Do stanu, w którym zrobienie czegokolwiek zacznie pochłaniać
więcej czasu niż kiedyś. Do stanu, kiedy trudniej zasnąć, trudniej wstać i trudniej czerpać radość z dnia
codziennego. Jeśli zauważysz u siebie, któryś z tych symptomów, to znak, że czas na krok w tył, regenerację, i
zadbanie o poziom własnej energii. Z pomocą przychodzi metoda HeartMath – to łagodny trening mentalny,
który pozwala na przywrócenie poziomu energii, odbudowanie wewnętrznej siły i znaczne wzmocnienie
satysfakcji z pracy i życia prywatnego. Podczas warsztatu nie tylko opowiem o komunikacji neuronalnej między
mózgiem i sercem, która determinuje nasze samopoczucie. Ale pokażę też skuteczne i proste techniki, które
można zastosować tak w domu jak i w pracy, by lepiej funkcjonować na co dzień. Po warsztacie wyjdziesz nie
tylko zrelaksowana, ale wyposażona w narzędzia które będą Cię wspierać.

17:00

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI
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09:00

JAK ODNOSIĆ SUKCESY I SPRAWNIE RADZIĆ SOBIE Z OBCIĄŻENIAMI W OBSZARZE ZAWODOWYM
I PRYWATNYM
Kazimierz F. Nalepa, Doradca, trener, coach, TMTgroup
1. Kobieta spełniona – biznes i obszar prywatny
2. Profile sukcesu kobiet o dużych osiągnięciach biznesowych
3. Skuteczność biznesowa kobiety
✓✓ambicje
✓✓kompetencje
✓✓relacje
✓✓siła sprawcza i odporność na stres, obciążenia ...
4. Skuteczność życiowa kobiety biznesu
✓✓wymiary sukcesu osobistego i spełnienia
✓✓skala realizacji: od przetrwania do luksusu
✓✓co jest dla Ciebie najcenniejsze – hierarchia
5. Siła sprawcza, Energia osobista, Stres i różne formy obciążeń
✓✓jak duża jest Twoja siła sprawcza i energia w relacji do zadań
✓✓jak zwiększać własną siłę sprawczą i energię osobistą
✓✓jak sprawnie zarządzać stresem
✓✓formy obciążeń – jak sobie z nimi radzić
✓✓test (anonimowy) Twojej odporności na stres i obciążenia
✓✓izolowanie stresu w obszarach źródłowych – ochrona jakości życia
6. Wybrane techniki pracy ze stresem i obciążeniami
✓✓źródła stresu
✓✓twoje wzory reakcji na stres i obciążenia
✓✓szybka bieżąca regeneracja
✓✓działania długofalowe
✓✓działania o fundamentalnym wpływie na stres
7. Wiedzieć – Zrobić – Mieć
✓✓ Jak przejść od teorii do praktyki i wyników
✓✓nawyki o odruchy mają najwyższą użyteczność
✓✓jak ćwiczyć żeby osiągnąć rezultat
✓✓pięć składowych udanego treningu nowych umiejętności
✓✓pięć kluczowych umiejętności dokonywania zmian i uwalniania obciążeń

11:00

PRZERWA NA KAWĘ
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11:20

KOBIETA W MĘSKIM ŚWIECIE
Katarzyna Pyś - Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych na
Europę Środkowo-Wschodnią, BNP Paribas Real Estate; Pomysłodawczyni, założycielka i prezeska
Stowarzyszenia Ladies First
✓✓kobiety świecie biznesu - fakty i stereotypy
✓✓twój głos ma znaczenie - jak usuwać bariery stawiane kobietom
✓✓mosty zamiast barykad - światowe trendy i kierunki nadchodzących zmian

12:20

ZNALAZŁAM KLUCZ DO SZCZĘŚCIA. MOJA DROGA W POSZUKIWANIU TEGO CO W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE
Ilona Felicjańska, jedna z najsłynniejszych polskich modelek, Ambasadorka Dobrej Woli International
Human Rights Commision, autorka książek, mówca i motywator podzieli się z Tobą swoją życiową
historią

13:20

PRZERWA NA LUNCH

14:20

PRZYJAZNE KOBIETOM MIEJSCE PRACY - BEZ MOBBINGU I DYSKRYMINACJI
Monika Klonowska, Psycholog, trener, mediator
✓✓czy potrafię traktować konflikty jako wyzwania zawodowe i osobiste
✓✓czy zagrożenie mobbingiem i dyskryminacją mnie dotyczy
✓✓kto jest najbardziej narażony na toksyczne zjawiska w życiu zawodowym
✓✓jakie postawy i umiejętności sprzyjają konstruktywnym konfliktom
✓✓jaki mam wpływ na etyczne relacje w miejscu pracy

15:10

KOBIETA Z KLASĄ CZYLI SAVOIR VIVRE W BIZNESIE
Adam Jarczyński, Partner, Polska Akademia Protokołu i Etykiety
✓✓zasady precedencji w biznesie - kto pierwszy kobieta, czy mężczyzna
✓✓powitania & przedstawiania - róbmy to dobrze
✓✓protokół wizytówkowy - czego nie wypada robić
✓✓biznesowy dress code - wpadki i klasyki
✓✓czego nie robić podczas biznesu lunchu

16:10

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

PRELEGENCI

PROF. ZBIGNIEW LEW - STAROWICZ

Psychiatra i psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii i konsultant krajowy
w tej dziedzinie

Zawodowo związany m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz z Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego. Lider programu ONZ w zakresie edukacji seksualnej, Od 1991 Prezes
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Do 2012 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Zaprzysiężony biegły seksuolog Sądu Okręgowego w Warszawie. Zbigniew Lew-Starowicz jest autorem
licznych prac z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii.

JOANNA MALINOWSKA - PARZYDŁO
Założycielka Personal Brand Institute

Doświadczony praktyk biznesu, doradca zarządów. Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach
medialnych m.in. w Rzeczpospolitej i TVN. Prekursorka zarządzania reputacją i marką osobistą w Polsce.
Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka książki „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Wiceprezes
Personal Brand Institute. Pomysłodawca i lider think tanku HR Influencers. Założycielka Polskiego
Stowarzyszenia Mentoringu. Wykładowca MBA. Trener programów Harvard Business Review Polska/ ICan
Institute. Mama Janka i Olka.

DR N. MED. KRZYSZTOF GOJDŹ

Certyfikowany lekarz i wykładowca American Academy of Aesthetic Medicine, której dyplom
obronił z pierwszą lokatą (Miami, Floryda, USA)

Należy do elitarnego kilkuosobowego grona europejskich lekarzy posiadających dyplom tej prestiżowej
Akademii. Z American Academy of Aesthetic Medicine związany jest również zawodowo jako wykładowca
szkolący lekarzy z całego świata w zakresie laseroterapii, medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Doktor
Krzysztof Gojdź ukończył również American Academy of Anti-Aging Medicine.

ILONA FELICJAŃSKA

Jedna z najsłynniejszych polskich modelek, Ambasadorka Dobrej Woli International Human Rights
Commision, autorka książek, mówca i motywator podzieli się z Tobą swoją życiową historią.

PRELEGENCI
DR EWA HARTMAN

Certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Doktor
Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania)

Prowadziła liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i
za granicą (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). Jest kierownikiem nagradzanych studiów podyplomowych
‘Neuro-Przywództwo’ w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników
organizacji międzynarodowych (Bruksela).Prowadzi szkolenia dla biznesu: IKEA, AVIVA, SAS Institute,
Procter & Gamble, PGNIG Termika, Bioderma, LeroyMerlin, Polpharma, Apteki Zdrowit. W ramach festiwali
rozwojowych m. innymi dla Akademii Kobiet Sukcesu czy dla Festiwalu Progressteron oraz dla sektora
administracji publicznej, m. innymi dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej w Warszawie. Ponadto pisze do portalu InnPoland, oraz do magazynu Law Business Quality i magazynu Les
Nouvelles Esthetiques, gdzie porusza tematy oscylujące wokół roli mózgu w biznesie, emocji czy zarządzania osobistą energią.
Laureatka Plebiscytu Diamenty Kobiecego Biznesu w kategorii Firma Godna Zaufania.

JOANNA JANOWICZ

Doradca biznesowy, strateg marki, trener rozwoju

Pomaga właścicielom i kadrze zarządzającej w zwiększaniu wartości firmy poprzez efektywną komunikację
zewnętrzną, wewnętrzną oraz personal branding. Pracuje na trzech rynkach: polskim, angielskim i włoskim.
Laureatka nagrody PRoton TERAZ POLSKA oraz Złotych Spinaczy, nominowana do tytułu Człowieka Roku
BRIEF za osiągnięcia w dziedzinie komunikacji i marki. Autorka Programu Zwiększania Wartości Firmy i
Programu Budowania Osobistej Marki Premium. Realizatorka pierwszego w Europie extremalnego
warsztatu z wystąpień publicznych na koronie stadionu, BE YOURSELF! Jej misją jest inspirowanie ludzi do
tego, by mieli odwagę, być sobą. Wykorzystując talent do odkrywania tego, co wyjątkowe oraz umiejętność
słuchania i doceniania ludzi – odkrywa osobowości. Współpracowała z TVN, Polsatem, TVP, ZET, RMF.
Wystąpiła w dokumencie dla TV Discovery Int. i Al Jazeera. Autorka audiobooków i kursów on-line z zakresu budowania
autorytetu i silnej pewnej siebie marki. Należy do agencji mówców Primespeakers i MyAgency. Pisze do Brief i Dziennik Gazeta
Prawna. Pracowała m.in. z markami BZ WBK, Arvato, SiePomaga, Alfavox, OWL Financial, INEA Stadion, Blow Up Hall 5050
Stary Browar, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Siostry Hybiak z TVP The Voice of Poland.

ADAM JARCZYŃSKI

Partner, Polska Akademia Protokołu i Etykiety

Pomysłodawca i partner w Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety. Od blisko 20 lat popularyzuje wiedzę z
zakresu dobrych manier w biznesie, bon tonu i protokołu dyplomatycznego. Praktyk z doświadczeniem
zdobytym w dyplomacji oraz firmach o międzynarodowym zasięgu. Łączy wiedzę biznesową z protokolarną.
Związany zawodowo z Public Relations, komunikacją marketingową i brandingiem. Współtworzył kampanie
wizerunkowe dla instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych. Autor wystąpień publicznych i laudacji
dla przedstawicieli sektora prywatnego i rządowego. Często cytowany w zakresie etykiety. Wieloletni
gospodarz rubryki „Savoir - Vivre” magazynu „LOGO”. Autor książki pt. „Etykieta w biznesie” OnePress 2009
/ 2015 oraz „Z klasą, na luzie” ZNAK 2017. Współorganizator międzynarodowych konferencji i wydarzeń
specjalnych, w trakcie których odpowiadał m.in.za protokół dyplomatyczny. Przeszkolił setki pracowników firm związanych
z różnymi branżami – od usługowych, po produkcyjne. Praktyk biznesu, doświadczony menedżer. Swoją pasję, savoir - vivre
opisuje na blogu www.dobremaniery24.pl

PRELEGENCI
KRZYSZTOF KASPERUK

Ekspert komunikacji, sprzedaży, rozwoju i wystąpień publicznych

Przemawianie i rozwijanie ludzi to jego pasja. Miarą jego pracy jest jakość i wysokie rezultaty. Praktyk, który
na szkoleniach odnosi się do wiedzy i nabytego doświadczenia. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem
biznesowym, przygotowuje i prowadzi wiele autorskich szkoleń z zakresu sprzedaży, motywacji oraz rozwoju
potencjałów indywidualnych i zespołowych. Współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc seminaria
i warsztaty dla studentów z dziedziny psychologii osiągnięć, zarządzania rozwojem oraz budowania
kompetencji przywódczych. Występuje jako ekspert i mówca na konferencjach poświęconych sprzedaży,
przywództwu oraz zarządzaniu sprzedażą. Energiczny mówca, który potrafi w każdej grupie obudzić zapał
do nauki, kreacji rozwiązań i nabywania nowych umiejętności. Szkolenia prowadzone przez Krzysztofa są
źródłem wielu praktycznych zastosowań, są wielowymiarowe i pełne. Prywatnie jest Fundatorem Fundacji
„Panheri” działającej na rzecz rozwoju młodego pokolenia oraz wsparcia jego wejścia na rynek pracy. Prawnik, przedsiębiorca,
kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży, budowaniu zespołów sprzedażowych. Wyszkolił i zarządzał zespołem 150
sprzedawców w 7 oddziałach na terenie Polski. Współpracował między innymi z takimi markami jak: BMW, Porsche,
Yasumi, Noble Bank, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puls Biznesu, Brian Tracy International, Semilac, Diageo, PMT Marketing
System. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, m.in: „Psychologia sprzedaży”, „Insights Discovery ® ”,
„Komunikacja w zespole”, „Psychologia zmiany”, „Team building” , „Efektywność osobista i zespołowa”, „Przywództwo”. Cykle
szkoleniowe „Akademia Lidera”, „Akademia Trenera”, „Akademia Sprzedaży” Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się między
innymi na konferencjach: „Diamenty Sprzedaży”, „Przez Sprzedaż na szczyt”, „Trendy Sprzedaży”, „Think Big Bristol”, „Sales
Management Meeting”, „Sales Team Level up”.

MONIKA KLONOWSKA

Psycholog, trener, mediator

Od ponad 20 lat zajmuje się konfliktami w firmach: szkoli menedżerów jak zarządzać konfliktami oraz
pracuje z procesem grupowym w skonfliktowanych zespołach. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową
i Collegium Civitas w Warszawie. Od 10 lat współprowadzi projekt ANTY MOBBING I DYSKRYMINACJA, w
ramach którego szkoli menedżerów i pracowników, jak radzić sobie z toksycznymi relacjami w pracy
zawodowej. Współautorka bloga, popularyzującego wiedzę w tym zakresie: www.mobbingidyskryminacja.
pl/blog.

KAZIMIERZ F. NALEPA

Doradca, Coach, Trener, TMTgroup

Doradca, coach i trener z ponad 30 – letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł,
sprzedaż), administracji państwowej, organizacji społecznych, związków zawodowych i osób prywatnych.
Zajmuje się strategicznym i operacyjnym zarządzaniem, problematyką władzy i skuteczności działań o
strategicznym znaczeniu. Dostarcza usługi z zakresu zaawansowanego wywiadu biznesowego o szerokim
spektrum zastosowań. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji
zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle. Prowadzi szkolenia, diagnozy i coaching sprzedawców
i negocjatorów. Pomaga menadżerom w osiąganiu założonych rezultatów poprzez consulting, coaching
oraz indywidualny trening sukcesu.Zajmuje się inżynierią złożonych procesów zmian organizacyjnych
poprzez diagnozy, doradztwo i uczestniczenie w tych procesach w celu ułatwienia ich optymalnego
przebiegu. Współpracował z Fundacją Promocji Kobiet i magazynem Zwierciadło.Współpracował z Fundacją Promocji Kobiet
i magazynem Zwierciadło.

KATARZYNA PYŚ - FABIAŃCZYK

Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych na Europę Środkowo-Wschodnią,
BNP Paribas Real Estate; Pomysłodawczyni, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Ladies First.

Dyrektor zarządzająca projektami logistycznymi i przemysłowymi w Europie Środkowo-Wschodniej,
założycielka platformy networkingowej Ladies First zrzeszającej kobiety z branży logistycznej, przemysłowej
i nieruchomości. Odpowiedzialna za dostarczanie rozwiązań dotyczących obiektów typu BTS, wynajmu,
podnajmu oraz rozwoju projektów logistycznych i przemysłowych. Jest także członkiem European Logistics
Team składającego się ze specjalistów pracujących w branży nieruchomości magazynowych. Ma ponad 16
lat doświadczenia na rynku powierzchni komercyjnych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie
Warszawskim (Nauki Polityczne) oraz podyplomowe na dwóch kierunkach (Pośrednictwo oraz Zarządzanie
Nieruchomościami ). Posiada licencję pośrednika i zarządcy nieruchomości.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w Konferencji „Power to Women”

1.
2.

Termin: 7-8 marca 2018 r.

3.

1795 PLN netto (od 14 grudnia 2017 do 26 stycznia 2018)
2295 PLN netto (od 27 stycznia 2018 do 8 marca 2018)
4.

1.

Imię i nazwisko:

5.

Stanowisko:
Departament:

6.

E-mail:
2.

Tel:

7.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

8.

Departament:
E-mail:
3.

9.

Tel:

10.

Firma:

11.
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

12.
13.

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w konferencji wynosi: 1795 PLN netto
(od 14.12.2017 do 26.1.2018).
2295 PLN netto (od 27.1.2018 do
8.3.2018). Cena obejmuje prelekcje,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
konferencji.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
konferencji obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
konferencji
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast
zgłoszonej
osoby
w konferencji może wziąć udział inny
pracownik firmy.
Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
konferencji.
Wszystkie
treści
zawarte
w programie warsztacie stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

pieczątka i podpis

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

