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"Udział w konferencjach
może być jedną z
najlepszych rzeczy,
które możesz zrobić dla
swojej kariery."
 

- hotel konferencyjny
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10 sposobów jak wykorzystać konferencje

HOTELKONFERENCYJNY.PL

Krótki i zwięzły poradnik na temat tego co istotne przy

organizacjach konferencji - nie tylko w Polsce. 
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zapytaj nas!zapytaj nas!

> Jak wykorzystac konferencje? <

Jeśli macie Państwo pytania lub chcielibyście
Państwo pomocy przy organizowaniu konferencji -

zapraszamy

http://https//www.hotelkonferencyjny.pl/10-sposobow-jak-wykorzystac-konferencje/
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Jak wykorzystać konferencje?
 

Udział w konferencjach może być jedną z najlepszych rzeczy, 
 które możesz zrobić dla swojej kariery. 
 
  
 

Dowiesz się o trendach w branży, zdobędziesz nowe umiejętności i wykorzystasz wszystkie
nowe znajomości. Ale wszyscy mówcy, sesje, kontakty i rozmowy mogą być przytłaczające.
Oprócz tego, że rozdajesz wizytówki i odbierasz je od innych ludzi, o co jeszcze należy
pamiętać, kiedy zbliża się wydarzenie? Oto, co powinieneś wiedzieć, aby jak najlepiej
wykorzystać kolejną konferencję. 
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1. Bądź widoczny 
 Doskonałym sposobem na zmaksymalizowanie doświadczenia w konferencji jest uczestnictwo w
niej w konkretny sposób – na przykład bycie prowadzącym, moderatorem sesji lub choćby, w
przypadku studentów, wolontariuszem.

 

2. Buduj silniejsze związki
 Konferencja to czas na poznanie nowych ludzi, ale jest to także czas na budowanie relacji, które już

posiadasz.   
 

3. Uzyskaj informacje
 Wiele konferencji stara się być bardzo przyjazna i pomocna dla początkujących i nowych w branży.

 

4. Wybierz odpowiednie sesje
 Na większości konferencji będzie mnóstwo sesji do wyboru – o wiele więcej, niż możesz wziąć
udział! 

 

5. Pamiętaj, czego się nauczysz
 Na każdej konferencji jest bardzo dużo mówców i sesji, jest dużo do zapamiętania, nauczenia się.

 

6. Poznaj się z mówcami
 Prelegentami podczas każdej konferencji są prawdopodobnie najważniejsi eksperci w Twojej
dziedzinie . 

 

7. Bankiet lub impreza integracyjna
 Zdecydowanie poświęć czas na udział w wydarzeniach towarzyskich w trakcie konferencji.

 

8. Odłóż smartfon
Odłóż telefon.
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9. Przyjazna kontynuacja 
 Podczas konferencji kolekcjonowałeś wizytówki, nowych znajomych z Facebooka i obserwujących
na Twitterze.

 

10. Podaj dalej
 Na konferencji zyskałeś wiele nowych informacji, inspiracji i kontaktów, a jedną z najlepszych rzeczy,
które możesz zrobić dzięki tym zasobom, jest dzielenie się nimi z innymi współpracownikami,
kolegami i przyjaciółmi.  

 

Cały tekst znajdziesz na stronie: 
10 sposobów jak wykorzystać konferencje 
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