Zaproszenie
firma

FENIX VET

zaprasza na seminarium poświęcone zagadnieniom z zakresu gastroenterologii
oraz na szkolenie z efektywnej obsługi klienta oraz produktywnego funkcjonowania
w usługach weterynaryjnych.

Data: Sobota, 6 października 2018
Lokalizacja: Klinika Zwierząt Domowych, ul. Łubinowa 17, Szczecin
• Lektor: dr hab. Jacek Madany, prof. UP.

• Lektor: mgr Kamila Pępiak-Kowalska

dr hab. Jacek Madany, prof. UP.
Specjalista chorób psów i kotów. Pracownik naukowo-dydaktyczny i praktykujący lekarz
małych zwierząt. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkołach
Weterynaryjnych w Paryżu i Lyonie.
Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Ulubionymi
subdyscyplinami są kadiologia, gastroenterologia z dietetyką, okulistyka oraz zagadnienia dotyczące
geriatrii małych zwierząt.

mgr Kamila Pępiak-Kowalska
Trener biznesu, od 2002 roku Partner i Trener FRIS, akredytowany coach PCC ICF. Zawodowo politolog,
ekonomista, pedagog, behawiorysta.
Aktywnie uczestniczy w rozwoju potencjału kadry menadżerskiej oraz pracowników wyższego szczebla łącznie ponad 10 tysięcy godzin doświadczenia. Przeszkoliła ponad 2000 osób na terenie całej Polski.
Pracuje również zdalnie z klientami z całego świata w języku angielskim i hiszpańskim. Współpracuje z
wieloma uczelniami, m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Szczeciński.
Łączy teorię z praktyką - na co dzień pracując ramię w ramię z firmami tak krajowymi, jak i organizacjami
międzynarodwymi, konsultując osoby publiczne, prowadząc warsztaty dla trenerów, konsultantów,
menadżerów i pracowników HR. Prowadzi badania nad budowaniem przewagi konkurencyjnej na rynku
przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego. Jest współautorem podręcznika Coaching, pracuje nad
kolejnymi publikacjami zwartymi, również jako recenzent książki (ostatnia to Mózg lidera).

Program:
09.00 - 09.15
09.15 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30

Rejestracja uczestników
Choroby trzustki i ich leczenie - z udziałem diety czy nie? - dr Jacek Madany
Przerwa kawowa
Zarządzanie stresem - jak radzić sobie w sytuacjach stresujących - mgr Kamila Pępiak-Kowalska
Efektywna obsługa klienta - jak skutecznie rozmawiać z klientem - mgr Kamila Pępiak-Kowalska
Przerwa kawowa
Choroby jelit wymagające wsparcia dietetycznego - dr Jacek Madany
Zarządzanie sobą w czasie - jak efektywnie i produktywnie funkcjonować w usługach weterynaryjnych
- mgr Kamila Pępiak-Kowalska
Pytania do prelegentów oraz dyskusja

Opłata za uczestnictwo:

60 pln/osobę

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami poprzez e-mail: info@fenixvet.pl lub pod numerem telefonu 61 8 100 600.
W celu rejestracji można wypełnić formularz i przekazać go przedstawicielowi lub wysłać do FenixVet na adres e-mail:
info@fenixvet.pl lub listownie na adres: Fenix Vet ul: Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo
Rejestracja uczestników trwa do 04.10.2018
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