
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

Dolnośląscy Pracodawcy i Multum PR 
zapraszają na szkolenie 

    
 
 

 
27 marca 2018 r., godz. 10:00 

ul. Podwale 62, Wrocław  
 

 

 
 

REKRUTACJA  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres marcelina.palonek@dp.org.pl do 23.03.2018 r. 

Więcej informacji pod numerem: 74 64 80 533, tel. kom. 530 828 511 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. 

Koszt szkolenia:  

 dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach – szkolenie bezpłatne  

(2 pracowników, koszt udziału każdego kolejnego pracownika to 100 zł netto), 

 dla firm niezrzeszonych – 100 zł netto od osoby. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.  

 

  9:45-10:00 Rejestracja uczestników  

10:00-11:00     Po co komu Employer Branding? 

11:00-11:15    Wdrażanie EB w firmie, czyli od FII do EVP 

11:15-11:30    Przerwa na kawę 

11:30-12:30    Idealny pracodawca = idealne miejsce do pracy 

12:30-13:00 

13:00-13:15   

Przykłady, case’y, inspiracje ze świata EB 

Przerwa na kawę 

13:15-14:00 Konsultacje dla firm 

Plan szkolenia  

„Atrakcyjna marka pracodawcy 

 i skuteczne praktyki Employer Branding” 
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Prowadzący 

Paweł Ciećkiewicz, EB Partner w Multum PR. Ekspert w dziedzinie Public Relations i Employer 

Branding. Specjalizuje się w budowaniu strategii oraz w programowaniu działań wizerunkowych 

w średnich i dużych firmach. Karierę zawodową zaczynał jako dziennikarz w Polskim Radiu i brytyjskim 

dzienniku The Sun. Przy projektach PR i EB współpracował między innymi z IBM, Hilton Foods, EBS Ink-

Jet System. Obecnie, wraz z zespołem agencji, realizuje zadania m.in. dla Gigaset, Toyota, Broen i PGF 

Urtica. 

  

O Multum PR 

Wrocławska agencja full service specjalizująca się w kompleksowych działaniach z zakresu Employer 

Branding. Konsultanci Multum PR wspierają w tworzeniu strategii EB, budowaniu komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej oraz w określaniu EVP. W portfolio klientów Multum PR znajdują się przede 

wszystkim firmy z obszaru IT (Nokia, Gigaset, PGS Software) oraz przedsiębiorstwa produkcyjne 

(Toyota Motor Manufacturing, Broen, Nestle Purina, Macopharma). 

 

 O Dolnośląskich Pracodawcach 

Dolnośląscy Pracodawcy to związek pracodawców, który powstał w 1992 roku pod nazwą 

Sudecki  Związek Pracodawców, na podstawie ustawy o organizacji pracodawców oraz w oparciu                 

o statut.  W 2014 roku związek zmienił nazwę na Dolnośląscy Pracodawcy. Stanowimy jedną                     

z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku, skupiająca ponad 150 firm działających 

w regionie. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie 

możliwości rozwoju Państwa biznesu. Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, 

którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowskie indywidualni, pracodawcy 

posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy.   

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy! 


