VAŠA KONKURENČNA PREDNOST SO LJUDJE, VAŠI ZAPOSLENI!
Tega se zaveda že več kot 1000 slovenskih podjetij, organizacij ter posameznikov, ki redno prebirajo
revijo HR&M.
Revija HR&M je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi
tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako pa v reviji
predstavljamo tudi domače in tuje primere dobre prakse.
Je nepogrešljiva sopotnica voditeljev, HR managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s
področjem vodenja, razvoja ljudi. Prebirajo jo tako managerji, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in
jim ni vseeno, kako voditi zaposlene, kot vsi ostali, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi
pri delu dosegati nadpovprečne rezultate.
Želimo, da revija HR&M postane bazen uporabnega znanja in praktičnih primerov za uspešno reševanje
vseh sodobnih izzivov organizacij, voditeljev in HR strokovnjakov.
Za naročnike revije HR&M smo pripravili paket ugodnosti, s katerimi boste lahko svoje znanje še
nadgrajevali.
Darilo za
naročnike:
boni za
izobraževanja
v skupni vrednosti

470 €!

Paket HR&M vam prinaša:

Izidi revije v letu 2016:

• bone v skupni vrednosti 470 € za izobraževanja
s področja vodenja in ravnanja z ljudmi pri delu v
letu 2016
• 6 tiskanih številk revije HR&M letno
• 5 % popust na redne cene ostalih dogodkov
podjetja Planet GV
• 5 % popust na vso ponudbo v knjigarni podjetja
Planet GV

•
•
•
•
•
•

www.hrm-revija.si

10. februar
14. april
9. junij
27. september
20. oktober
25. november

NAROČILNICA NA REVIJO HR&M
Da, naročam letno naročnino na revijo HR&M po ceni 90 €.

Darilo za
naročnike:
boni za
izobraževanja
v skupni vrednosti

470 €!
Ime in priimek (obvezno navedite)

Podjetje* 	

Delovno mesto*

Naslov

Poštna številka 	

Kraj

Telefon 	

E-pošta

Davčni zavezanec*

da

ne

Id-št. plačnika za ddv*

Datum

Podpis in žig*

*Izpolnijo samo pravne osebe

Kako koristiti vaše bone?
Koriščenje bonov je vezano izključno na naročnika
(ime in priimek).
Bone v obliki kode lahko naročnik koristi na redne
cene za izobraževanja s področja vodenja in ravnanja
z ljudmi pri delu v letu 2016, in sicer:
• bon v višini 80 € za konferenco HR&M
• bon v višini 80 € za Slovenski kadrovski kongres
• bon v višini 80 € za konferenco Odličnost managerk
• bon za 40 € za seminar Urejanje delovnih razmerij
v praksi
• bon za 190 € za Akademijo vodenja
Vsakič, ko se prijavite na eno od teh izobraževanj
prek spletne strani, vpišete pri prijavi kodo
HR&M2016, na podlagi katere se obračuna nižja
cena. V kolikor se prijavite preko elektronske pošte
ali brezplačne številke, ob tem sporočite, da ste
naročnik. Naši sodelavci bodo poskrbeli, da se vam
obračuna posebna cena.
VAŠ KONTAKT
E: info@hrm-revija.si
T: 080 33 44
F: 01 30 94 445

www.hrm-revija.si

naročninA

CenA

Letna naročnina

90 €

Letne naročnine za vsak dodatni izvod

70 €

Letna naročnina za študente

70 €

(študentska naročnina se upošteva rednim
študentom do 25. leta starosti s priloženim
potrdilom o vpisu).

Popusti in ugodnosti se ne seštevajo. Vse cene so brez DDV.

ZA NAROČNIKE LETNEGA PAKETA HR&M!
Zavezujem se, da bom poravnal/a letno
naročnino. Naročnina velja za koledarsko leto
in se samodejno obnovi do pisnega preklica.
Ugodnosti za naročnike revije HR&M so
vezane na naročnika, ena naročnina pomeni
eno ugodnost za posamezno izobraževanje,
dogodek. Naročnik dovoljuje obdelavo in hrambo
podatkov iz naročilnice izključno za poslovne
namene podjetja Planet GV, d. o. o. Izpolnjeno
naročilnico nam pošljite po faksu 01/30 94 445,
e-pošti info@hrm-revija.si ali na naslov Planet GV,
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

