
NATURALNY ROZWÓJ zaprasza na DARMOWĄ Konferencję
Praktyczno-Ekspercką "NATURALNY ROZWÓJ OSOBISTY • Współczesny Świat".

Konferencja odbędzie się ona w dniu 27.11.2022 w trybie zdalnym.

Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z:
rozwojem osobistym, doradztwem, coachingiem, przedsiębiorczością, finansami oraz
handlem.

Prelegentami występującymi na konferencji są osoby zajmujące się tematyką w
sposób praktyczny oraz ekspercki.

Referaty prezentowane na konferencji oparte są o wiedzę zdobytą poprzez
doświadczenie i mają charakter holistyczny.

Wystąpienia na konferencji mają charakter prezentacji online w czasie rzeczywistym
lub wykładu prowadzonego online.

Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy, która zostanie przekazana w postaci
prelekcji przeprowadzonej przy użyciu prostego języka zrozumiałego dla każdego.

Celem konferencji jest popularyzacja oraz przekazanie najwyższej jakości wiedzy
uczestnikom. Do BEZPŁATNEGO udziału w konferencji zapraszamy wszystkie chętne
osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

https://forms.gle/pa5HyPAZdEHrCV9Q7

Osoby które wypełnią formularz otrzymają link do platformy na której odbędzie się
konferencja. Istotnym jest by pamiętać o kliknięciu przycisku “prześlij formularz” - gdyż
organizatorzy zastrzegają że link do spotkania online może on ulec zmianie.

POLUBIENIE STRONY NA FACEBOOKU
https://FB.com/NATURALNYROZWOJOSOBISTY

DOŁĄCZENIE DO GRUPY NA FACEBOOKU
https://FB.com/groups/NATURALNYROZWOJ

PRELEGENCI WRAZ Z TEMATAMI PRELEKCJI

Mariusz Kubis (Mariusz Kubis) • Rozwój osobisty - czym jest i od czego zacząć.

Michał Babiak (Kod Emocji) • Wpływ zablokowanych emocji na rozwój biznesowy.

Bartosz Langa (Szaman Marketingu) • Idź pod prąd - zadbaj o swój rozwój osobisty.

Nataliia Iali (Eteria Consulting) • Życiowe zasady dające milionowe zyski

Kamila Skrobek (Kamila Skrobek) • Pierwszy krok do zmiany.

Kamila Chowaniak Wójcik (Trener Osobisty) • Aby budować na zewnątrz, zbuduj się
wewnątrz - poczucie własnej wartości jako fundament siły mentalnej.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fpa5HyPAZdEHrCV9Q7%3Ffbclid%3DIwAR2ZN8BmFSRWRBAZQ9jQxxkg154c5EM4TaXC3xb-Qlc7t_9HN5F5BSPVSzI&h=AT2h2HVgNjAWaw4CTFim_iCsWRPHv6DbaI30YSzDx2qXtML4P5S-9aa9zxS7ro4xAaUlnuuXXVztobFdPHK_UyFqkc-MzXtwlB5Yc2hBhCQsCYRwXATzLQxZXb_j9THjX9__&__tn__=q&c[0]=AT0DS5NkxlbZ3Nul4g-ftbf4bgAvwImKpACqMoLNVEPNsKhh5Zi-ThqrwKOCO6dWzY9gcGRe-9ssi_OFzuO_bAtBaqH4y-r2p7ZVfOpw4R3xTHJawN_tC0x_3Gyrkg9lAyvoL4vl8Bm20DL0UychtnjEvaP5
https://fb.com/NATURALNYROZWOJOSOBISTY
https://fb.com/groups/NATURALNYROZWOJ


Wojciech Karpowicz (Flavon) • Marketing sieciowy jako styl życia.

Łukasz Dominik Gerlach • Biedny ojciec bogaty syn, czyli moja droga do realizacji
marzeń.

Halina Bartoszek (The designer) • Rozwój kompetencji cyfrowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Z PEŁNĄ LISTĄ PRELEGENTÓW WRAZ Z GODZINAMI
NIEBAWEM.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że
wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz
uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji
fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za
pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych
osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.

NATURALNY ROZWÓJ

ZAPRASZAMY SERDECZNIE


