
Zapraszam na szkolenie otwarte

pt. "Korzystny i skuteczny Employer Branding"

20 lutego 2020r. w Rzeszowie
 
Paulina Mazur

Czterogodzinne, intensywne szkolenie o Employer Brandingu.

Opcjonalnie: Konsultacje indywidualne na temat 
Twojego marketingu pracodawcy.

pm@paulinamazur.com 
+48 605 222 008

www.paulinamazur.com



20.02.2020
Rzeszów
Godz. 9.00 – 13.30 
 
„Korzystny i skuteczny Employer Branding”
 
•Odpowiem na pytanie jak robić marketing pracodawcy, aby był
skuteczny i korzystny dla Twojej organizacji. 
•Pokażę Ci, jak przekonać zarząd do inwestycji w Employer
Branding w 2020 roku.
•Odkryję selekcyjną funkcję marketingu rekrutacyjnego.
•Zaprezentuję przykłady odpowiedzialnych obietnic pracodawców. 
•Omówimy temat wiarygodności pracodawców 
i angażowania pracowników w marketing pracodawcy.

Czterogodzinne, intensywne szkolenie o Employer Brandingu.

Koszt udziału: 590 zł netto/1 osoba
Jeśli udział w wydarzeniu opłacisz przed 31 stycznia 2020r: 
510 zł netto/1 osoba (płatność na podstawie faktury)



Opcjonalnie: Konsultacje indywidualne na temat 
Twojego marketingu pracodawcy.

20.02.2020
Rzeszów
po godzinie 14.00
 
•Omówimy wyzwania Twojej organizacji w obszarze przyciągania 
i angażowania pracowników oraz kandydatów. Co może Twoja organizacja zrobić,
aby zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy w 2020 roku.
•Jak zacząć działania employer brandingowe?
•Przed spotkaniem zgłaszasz do mnie temat, podajesz wyzwanie, wskazujesz na
zagadnienie, które chcesz omówić. Abym mogła się przygotować na Twoje pytania.
 
Godzina konsultacji: 400 zł netto
Możliwa rezerwacja maks. trzech godzin w dniu 20.02.2020. 
 
Dostępne godziny: 
14.00 – 15.00
15.15 – 16.15 
16.30 – 17.30

Rezerwacja miejsc na szkolenie oraz zapisy na konsultacje bezpośrednio u mnie.
Zapraszam! 

Paulina Mazur, pm@paulinamazur.com, tel. 605222008
Szkolenie odbędzie się, jeśli zbierzemy grupę 10 osób



Paulina wspierała KNAUF Industries w obszarze marketingu rekrutacyjnego.
Jej doskonałe pomysły pomogły nam przyciągnąć wysokiej klasy
specjalistów. Zaprojektowała dla nas komunikację dotyczącą prowadzonych
rekrutacji. Łącząc doświadczenie z obszaru HR i marketingu szybko 
i skutecznie zaadresowała nasze potrzeby i wyzwania.

Paulina nie tylko zna się na employer brandingu, ale też
potrafi o nim opowiadać w sposób zajmujący i… zabawny. 
Z przyjemnością oglądałem jej wystąpienie na ostatniej
konferencji I Love Marketing.


