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ONLINE KONFERENCE

12. ročník

EPD je tradičním projektem organizace Business & Professional Women CR z.s. od roku 2010.

1. PROFESIONALITA a vysoká úroveň. Za 12 let vypilovaná účinná forma, jako jedinečný mix vzdělávání a předávání zkušeností v naší 
zeměpisné šířce i délce. Jen jednou za rok, unikátní příležitost, na kterou se těší účastníci i účastnice, ale i spíkři, kteří se vrací a mají stále  
co říct. Významné osobnosti z Čech i zahraničí.  

2.  FLEXIBILITA - Výběr z každodenního nadupaného harmonogramu umožňuje “vložit” program do sledu denních povinností dle vlastních 
preferencí tak, aby nenarušil pracovní nasazení a závazky. Připojení odkudkoliv. 

3. PŘÍNOS PRO FIRMU - benefity PROFESNÍHO NETWORKINGU, účastnice se stávají nositelkami pozitivní změny ve firmě - nadechnou 
se, přijdou s novými nápady, win-win i pro firmu.

4. EMPOWERMENT - posílení týmového ducha i jednotlivce pomocí sdíleného zážitku, podání pomocné ruky motivuje, dodá sílu a energii  
ke změnám a vylepšením.  

VSTUPENKA NA KONFERENCI EQUAL PAY DAY 
pro ženy z Vašeho týmu: 

JAKO PODĚKOVÁNÍ za uplynulý rok, který jste společně zvládli, vážíte si její práce

JAKO ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT, který podpoří talenty, povzbudí a aktivuje nabouráním denní rutiny a omezeného prostoru

JAKO MOTIVAČNÍ NÁSTROJ pro svěží nápady, novou energii a odvahu udělat něco pro sebe a pro firmu. Jako rychlý upgrade 
pro talentované ženy na RD.

 Týdenní 2.990 Kč Konference 2.690 Kč Mentoring 900 Kč

Teambuildingové balíčky vstupenek 
10+1 zdarma, 15+2 zdarma, 20+3 zdarma 

S kódem (názvem) Vaší společnosti si objednávající sestavují program podle harmonogramu. 

 Týdenní 3.490 Kč Konference 2.990 Kč Mentoring 900 Kč

Ceny vstupenek a výhodné balíčky - produkt, do kterého se vyplatí investovat!

únor 2021

březen 2021 TÝMOVÉ OBJEDNÁVKY 
e-mailem na 

sekretariat@equalpayday.cz 

nebo TELEFONICKY 
731 970 136

12. ročník Equal Pay Day od 26. března do 1. dubna 2021
10:00 - 12:00 hodin profi KONFERENCE

14:00 - 16:00 hodin online MENTORING - osvědčený formát sdílených zážitků a zkušeností

Tradice - Kvalita - Prestiž = 7 dní virtuální inspirace
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