
 

 

Racio razvoj, Management consulting v sodelovanju z Regionalno gospodarsko 

zbornico Celje vljudno vabi direktorje, vodje, kadrovike, predstavnike za odnose z 

javnostmi, predstavnike sindikatov ter druge zainteresirane, na delavnico 

 

INTERNI PR  
 

s programom:  

 

� skrivnosti in zapovedi uspešnih odnosov z interno javnostjo, 

� odpiranje komunikacijskih kanalov, 

� PR by Walking Around, 

� uredništvo oglasnih desk, internih glasil, internih informatorjev, interno 

oglaševanje, 

� vzpostavitev učinkovite interne socialne mreže. 

 

Spoznali boste, da lahko le s sistematično načrtovanim in usmerjanim procesom 

interaktivnega komuniciranja oblikujete naklonjenost notranje javnosti, ter osvojili 

veščine za graditev strateških partnerstev z vašimi sodelavci; notranji dobavitelji so 

namreč tisti, ki s svojimi kompetencami stroškovno, časovno in strokovno 

učinkovito pripomorejo k doseganju ciljev vaše organizacije!  

 

6-urna delavnica s pričetkom 

ob 10.00 uri bo potekala v sredo, 26. oktobra 2011, 

na Regionalni gospodarski zbornici Celje, 

Ljubljanska 14, 3000 Celje, dvorana B. 
 

Skozi vsebine in osvajanje veščin ravnanja z zaposlenimi vas bo vodil Matjaž Ahac, 

univ.dipl.soc., specialist z bogatimi izkušnjami vodenja PR projektov, ki jih vgrajuje v 

svetovalno delo na področju upravljanja s človeškimi viri v organizacijah. Inovativne 

pristope predstavlja tudi kot moderator strokovne in poslovne javnosti ter kot 

predsednik Društva za kadrovsko dejavnost Celje.  

 

Kotizacija znaša 140 oz. za člane RGZC 120 EUR na osebo (z DDV),  

v primeru treh oz. več udeležencev iste organizacije nudimo 10% popust.  

  

Prijave sprejemamo do ponedeljka 24.10.2011 na telefonski številki  

(0)3 428 76 24 oz. po elektronski pošti 

info@racio-razvoj.si.  

    

Samo navdušeni Samo navdušeni Samo navdušeni Samo navdušeni 
lahko navdušijo lahko navdušijo lahko navdušijo lahko navdušijo 
ostale ostale ostale ostale –––– ker ker ker ker    

ljudje ustvarjamo ljudje ustvarjamo ljudje ustvarjamo ljudje ustvarjamo 
razlike!razlike!razlike!razlike!    

 

 

Alenka BrodAlenka BrodAlenka BrodAlenka Brod, 
 direktorica in 
vodja programa 
Management Management Management Management 
consultingconsultingconsultingconsulting, 

in  
Vaš tim Vaš tim Vaš tim Vaš tim     
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