Przewodniczący Zarządu Krzysztof Kołtyś w imieniu

Związku Gmin Lubelszczyzny
zaprasza
do udziału w otwartej

Samorządowej
Akademii Zarządzania
Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym od A do Z
Wraz z Fundacją Bona Notitia
zorganizowaliśmy webinaria w ramach modułu:

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM
SAMORZĄDU
Jest to pierwszy moduł z cyklu szkoleń poświęconych zarządzaniu wizerunkiem.
Będzie on powtarzany i rozbudowywany.
W ramach pierwszego cyklu zaplanowaliśmy 6 spotkań w ramach 2 bloków
tematycznych:

Samorząd w mediach elektronicznych
Język, komunikacja i wizerunek osobisty
Najbliższe spotkanie już 5 maja o godz. 9.00.

Kolejne zajęcia odbywać się będą co środę, w dniach 5, 12, 19 i 26 maja oraz
3 czerwca 2021. Chętni mogą skorzystać z całego bloku lub z pojedynczych
webinarów.

Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z
tematyką znajduje się w internetowym formularzu
zgłoszeniowym.
Zajęcia poprowadzą specjaliści:
dr hab. Paweł Nowak - prof. UMCS, pracownik Katedry Komunikacji
Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Rafał Kozłowicz - Copywriter, Content Marketer, Social Media Manager
I Specjalista ds. Marketingu Online.
Można uczestniczyć w wybranym webinarium – w jednym, w kilku lub we
wszystkich.
Uczestnicy całego bieżącego cyklu otrzymują szóste szkolenie w gratisie.
Po zakończeniu cyklu Uczestnicy otrzymają certyfikaty zawierające
zestawienia szkoleń w których uczestniczyli.
Webinaria realizowane będą na Platformie EVENEA, przyjaznej w obsłudze,
nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania.

ZGŁOSZENIA
Uczestnicy zgłaszają się elektronicznie przy użyciu formularza dostępnego na
stronie internetowej:

https://akademia.zgl.pl/
Dostęp do strony rejestrowania na webinaria dostępny jest również z
poziomu strony internetowe Związku: www.zgl.pl poprzez ikonę
Akademia w prawej górnej części strony.
Po zarejestrowaniu się na wybrane webinarium Uczestnik otrzyma
potwierdzenie zgłoszenia.

Liczba miejsc ograniczona!
Pierwszeństwo udziału mają przedstawiciele Gmin
Członkowskich.

Planujemy ok. 20 osobowe grupy szkoleniowe.

KOSZTY
Koszt udziału w pojedynczym webinarium dla Przedstawicieli Gmin
CZŁONKOWSKICH ZGL wynosi 100 zł brutto/osoby (zawiera 23% VAT).
Koszt udziału w pojedynczym webinarium dla Przedstawicieli Gmin
NIEZRZESZONYCH w ZGL wynosi 250 zł brutto/osoby (zawiera 23%
VAT).
Dla Przedstawicieli pierwszych 5 Gmin które się zgłoszą: 10% zniżki na
każdy webinar.
Faktura zostanie przesłana po zrealizowanym szkoleniu/webinarium.
Dodatkowe informacje: Magdalena Komaniecka, 81 444 02 80, 603 095 735
me.komaniecka@gmail.com

Łączę wyrazy szacunku,

