Employee = Digital Ambassador
Pozvánka na online Webcast

Dobrý deň,
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 23. januára 2019 na tému
Employee = Digital Ambassador.
Ako digitálni sú Vaši zamestnanci? Sociálne siete sú trendom na šírenie mena
firmy a budovanie značky. Zamestnanci firmy sú dôveryhodnejší ako CEO. Majú
však dostatok priestoru a podpory šíriť informácie? Nástroje na zdieľanie obsahu,
manažment referral programov alebo LinkedIn otvárajú príležitosti budovať
povedomie na trhu zvnútra organizácie.
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám
možnosť pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu.

Dátum
•
•

23. januára 2019
Od 10.00 do 11.00 hod.

Registrácia
•
•

Online prihlásenie
Zaregistrujte sa, prosím, do 18. januára 2019.

Program
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na:
• Ako zo zamestnancov spraviť digitálnych ambasádorov?
• Aké správne vytvoriť ambasádorský program?
• Aké nástroje sú na trhu?
• Zamestnanci a LinkedIn, limitovať ich či podporiť?

Prednášajúci
Zuzana Kostiviarová, Manager, Human Capital Advisory Services
Miloš Cerovský, Senior Consultant, Deloitte Digital

Mobilná aplikácia

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com,
tel. +421 918 188 097.
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