Серия от обучения, дискусии и срещи с БИЛ ЛЮИС
консултант по бизнес развитие и лидерство, Спрингдейл, Арканзас, САЩ
След успеха на обученията и срещите на Бил Люис през месец май 2014 и големия
интерес на аудиторията, Бил ще проведе разширена серия от обучения, дискусии и
индивидуални срещи с фирми и организации в Стара Загора в периода 05-13 март 2015.
Събитията се организират по инициатива на Кемитрейд ЕООД и Център за
Международно Сътрудничество и Предприемачество - Общество и Бизнес и със
специалното съдействие на Търговско-промишлена палата и Агенция за регионално
икономическо развитие - Стара Загора.
Не пропускайте тази възможност да се срещнете и запознаете с човека, работил в повече от 40
страни, в различна културна, икономическа и политическа среда - професионалист, бизнес
треньор и консултант, психолог и ‘лекар’ в бизнеса, който издирва в дълбочина и ‘лекува’ с
изключителна мъдрост проблемите на фирмите и води успешно организациите към устойчив
растеж, нови идеи и печалба.
Срещата ви с Бил ще остави незабравим момент и неизчерпаем ресурс за справяне с
предизвикателствата във вашия личен и професионален живот.

Събитията с Бил Люис са част от БЪЛГАРСКИЯ ПРОЕКТ на Кемитрейд ЕООД и Центъра за
международно сътрудничество и предприемачество - общество и бизнес, чиято цел е
прилагане на ценностите - мъдрост и знание; обучение в постоянство, единство и характер;
смелост и решителност в решаването на проблемите, стремеж България да бъде по-безопасна,
по-справедлива и изключителна страна за живеене и правене на бизнес.
Условия за участие
Пакетни цени за участие:
Промоционална пакетна цена (участие във всички събития)
79.00 лв.
Цена за двама (участие във всички събития)
138.00 лв.
Цена за група от трима и повече (участие във всички събития) 189.00 лв. (+ 39лв. за всеки следващ)
Участие само в отделните събития:
Двудневен семинар (16 часа, кафе и минерална вода)
Семинар-дискусия (3 часа, кафе и минерална вода)
Индивидуални срещи и консултации:

67.00 лв. (по желание + 12.00 лв. за обяд)
29.00 лв. (за всеки семинар-дискусия)
Безплатно (с предимство за участниците)

Всички цени са с вкл. ДДС.
Възможности за реклама
По време на събитията рекламодатели могат да поставят свои пана и да разпространят свои
рекламни материали
Всяка фирма и организация, заплатила цената за

Безплатно

повече от двама участника
Фирми и организации с един участник

60.00 лв.

За повече информация - на info@chemitrade.bg, office@chambersz.com или се обадете на тел.
0887 997826 (Красимир Кръстев), 0888 337720 (Красимира Соколова).
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