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Dijitalleşen iş dünyasında şirketlerin iş
yapış biçimleri değişirken, bu dinamik
dünyaya ayak uydurmak için gerekli
insan kaynağına ulaşmak ve
yönetebilmek her geçen gün değişiyor.
Günümüzün popüler yönetim biçimleri
önümüzdeki dönemlerde şirketlerin
hem insan kaynağı ihtiyaçlarında hem
de iş süreçlerindeki başarılarında büyük
önem teşkil edecek.
Webrazzi ve Crenvo İK, bu vizyonla
yola çıkarak 2.kez New HR Summit ‘te
sektörün önde gelen isimlerinin
katılımıyla gündemi yeniden
belirlemeye hazırlanıyor.
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Şimdi ONLINE!
2006 yılından beri hem yaptığı haberler hem de
gerçekleştirdiği konferanslarıyla Türkiye ve bölgenin
en önemli internet konferanslarına ev sahipliği yapan
Webrazzi, Crenvo İK işbirliği ile New HR Summit’i bu
sene 23 Eylül’de ve tüm dünyada yaşanan
koronavirüs sebebiyle ONLINE olarak sizlerle
buluşturuyor.
Agile, AI, Big Data, People Analytics, Design
Thinking, Machine Learning,
Future of Work, The role of HR following the
COVID-19 the Pandemic, Employee Experience,
Cultural Change gibi günümüzün ve geleceğin öne
çıkan başlıkları bu konferansta, Türkiye ve dünyadan
alanında uzman konuşmacılarla beraber mercek altına
alınıyor.
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Geliştirilen Online Özellikler
New HR Summit, yeni geliştirilen online özellikler ve
özgün teknoloji altyapısı ile konuşmacılara, sponsorlara
ve katılımcılara mükemmel bir online konferans deneyimi
sunuyor.
• Dünya’nın her yerinden daha fazla kişiye ulaşma şansı
• Programın kolay canlı yayın akış takibi
• Online networking ve video görüşme imkanı
• Gerçek zamanlı online stand hakkı
• Simultane tercüme imkanı
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Erişilebilirlik
Geçtiğimiz yıl yüzlerce sektör profesyoneline ev
sahipliği yapan New HR Summit’e, bu sene ONLINE
olarak +750’i aşkın profesyonelin ve kanaat
önderinin katılımı bekleniyor.
• Online Erken Kayıt Katılım*: 500 ! / kişi başı
• Online Katılım: 650 ! / kişi başı

*01.09.2020 tarihine kadar geçerlidir.
Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
3 ve üzeri satın almalarda %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
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Online Workshoplar

workshoplar hakkında

örnek workshop konuları

New HR Summit programı içerisinde farklı
IK alanlarında uzman kişilerin 45’er
dakikalık online workshopları düzenlenir.

• HR & Agile
• People Analytics
• Design Thinking
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ÜCRET* (TL)

TÜKENDİ

İletişime Geçiniz

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler konferanstan önce fatura karşılığı tahsil edilecektir.
**Konferans programına ve içeriğine uygun olacak şekilde “C-level” bir konuşmacıya tabloda belirtilen konuşma zamanı verilecektir.

Hemen Yerinizi Ayırtın!
Sorularınız için:
sales@webrazzi.com
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