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HR BRANDING A SOCIAL MEDIÁBAN 
KÖZÖSSÉGI MÉDIA LEHETŐSÉGEK 
ÉS MEGOLDÁSOK HR TERÜLETEN 

Előadónk: 
 

Klausz Melinda közösségi média 
specialista 
 
 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2019. október 2. (szerda), 9-16 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 

Hotel Hungária City Center **** 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 

 
Részvételi díj: 
 
29 900 Ft + áfa / fő / nap 
Ebéd igényelhető: 3 990 Ft + áfa/ fő / nap 
 
 
 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő cégének 
kell megfizetni. Ezért a számlát 
megbontjuk felnőttoktatásra és 
étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes részvételi 
díjat kiszámlázzuk. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési 
tájékoztatónkat  
a www.systemmedia.hu honlapon találja. 
 

  

Ajánló: 

Fontosak Önnek munkavállalói? Új munkatársakat keres? Építse ki 
tudatosan közösségi média kommunikációját HR branding 
szempontok szerint! Olyan munkáltatói márkát jelenítsen meg, 
ami vonzza a tehetségeket, egyszerűsíti az új alkalmazottak 
megtalálását, elkötelezi és motiválja a meglévő munkaerőt, 
mindezt egységes arculaton belül, social media platformokra 
szabva. 
A kurzus keretében átnézzük a belső és külső kommunikációs 
lehetőségeket cége és (potenciális) munkavállalók szempontjából. 
Megerősítjük a jelenlegi munkavállalói elégedettséget a használt 
közösségi média felületeken és megnézzük, hogyan tud olcsón és 
hatékonyan állás hirdetést feladni. A képzésen kifejezetten HR 
területen használható Facebook, LinkedIn és GoogleMaps 
megoldásokat fogjuk sorra venni. 

 
Témakörök: 

Közösségi média megoldások és lehetőségek HR területen - 
Információ eljuttatása a potenciális munkavállalókig fizetett 
hirdetés nélkül - HR Branding és belső PR kapcsolata - HR-központú 
Facebook, LinkedIn és GoogleMaps jelenlét - Álláshirdetési 
lehetőségek közösségi média felületeken -  
 

JELENTKEZÉS                 „HR BRANDING”                 2019.10.02. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

Cégnév:  ...............................................................................  
 

Cím:   .................................................................................  
 

Jelentkező neve:   ...................................................................  
 

Beosztás:  .............................. E-mail:  ....................................  
 

Telefon:  ............................  Fax:  ........................................  
 
 

Kérek ebédet:                 A részvételi díjat átutalással kérjük 
kiegyenlíteni! 
 
 

E-számlát kérek:           E-mail cím: 
…………………………………………………….…………… 
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint, hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira 
felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
Kelt: 2019……………………………..    P.H. …………………………………………………… 

 


