Buduj z nami społeczność branży
Zarządzania Ludźmi
Członkostwo w HRI to:
doradzanie sobie nawzajem, konsultowanie swoich wyzwań z ekspertami,
inspirowanie się w gronie praktyków, dobra energia, wymiana doświadczeń
oraz wzajemne zawodowe wsparcie i dmuchanie sobie pod skrzydła, a przede
wszystkim - MENTORING
hashtag na 2022:

#ROIzMentoringu

#OpenDayHRI

INFLUENCERZY: opłata członkowska za rok 2022
dla nowych HR Influencerów:

4 500 PLN + VAT

dla przedłużających członkostwo:

3 900 PLN + VAT

INCLUSIVE:
• Szkolenie i rola Mentorów
• Warsztaty „CV Influencera” - budowanie Marki Lidera
• Nowe kontakty oraz networking w branży HR i biznesie (liderzy biznesu)
• Spotkania społeczności - KickOff i Xmas&Charity
• Doradztwo i pomoc w trudnych sytuacjach i wyzwaniach – „Tajne
•
•
•
•

EXTRA:
o

Certyfikat Mentora

o

Profesjonalne szkolenia – rozwój kompetencji
w ramach HRMaQ

o

Wyjazd Mind Detox

o

Mentoring Days i Program Mentoringowy

Komplety”, F***up Debates

Roku – najważniejsze wydarzenia w branży

C-Talks, czyli spotkania z liderami biznesu z poziomu C-Suite

polskiego mentoringu

Platforma wymiany doświadczeń i budowania relacji
Nieformalne spotkania i udział w życiu wyjątkowej społeczności
Wybory HR Influencera Roku

#OpenDayHRI

HIGH POTENTIALS: opłata członkowska za rok 2022
dla nowych HiPo HRI:

2 500 PLN + VAT

dla przedłużających członkostwo:

1 900 PLN + VAT

INCLUSIVE:
• Program mentoringowy i rola Mentee w HRI Mentors
• Warsztaty i program rozwojowy „High Plan”
• Nowe kontakty i networking w branży HR
• Spotkania społeczności - KickOff i Xmas&Charity
• Doradztwo i pomoc w trudnych sytuacjach i wyzwaniach – „Tajne
Komplety”, F***up Debates

•
•
•

EXTRA:
o

Szkolenie i Certyfikat Mentora

o

Profesjonalne warsztaty kompetencji w ramach
HRMaQ

o

Mentoring Days i Program Mentoringowy Roku –
najważniejsze wydarzenia w branży polskiego
mentoringu

Platforma wymiany doświadczeń i budowania relacji
Nieformalne spotkania i udział w życiu wyjątkowej społeczności
Wybory HighPotential Roku

#OpenDayHRI

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2022 dla HR Influencers
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

15/03
Start programu
CV Influencera

25/04
Start Programu
HRIMentors

09/05
Start konkursu na
Program
Mentoringowy Roku

31/03
Kick-off HRI –
spotkanie
integracyjne (Wwa)

lipiec

sierpień

czerwiec

27-28/05
Wyjazd Mind Detox*

wrzesień

październik

listopad

grudzień

30/09
Zamknięcie programu
HRIMentors

12-13/10
MentoringDays 2022*

04/11
Podsumowanie CV
Influencera (Wwa)

8/12
Spotkanie
integracyjne
Xmas&Charity (Wwa)

Oznaczone kolorem złotym: wyłącznie dla Influencerów; * oznaczone „gwiazdką” wymagają dodatkowej opłaty

#OpenDayHRI

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2022 dla High Potentials
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

24/03
Warsztaty HighPlan
online

25/04
Start Programu
HRIMentors

09/05
Start konkursu na
Program
Mentoringowy Roku

wrzesień

październik

listopad

30/09
Zamknięcie programu
HRIMentors

12-13/10
MentoringDays 2022*
(Wwa)

czerwiec

31/03
Kick-off HRI –
spotkanie
integracyjne (Wwa)

lipiec

sierpień

grudzień
8/12
Spotkanie
integracyjne
Xmas&Charity (Wwa)

27/10
Podsumowanie
HighPlanów (Wwa)

* oznaczone „gwiazdką” wymagają dodatkowej opłaty

#OpenDayHRI

Elastycznie decydujesz o swoim zaangażowaniu.

Korzystasz z tego, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Wreszcie masz swoje ”stado”.
Uczysz się od najlepszych.
Masz realny wpływ na branżę zarządzania ludźmi.

Dołącz do nas!
https://hrinfluencers.pl/dolacz/
#OpenDayHRI

