
Вие сте бизнес дама и същевременно имате семейство?  
Тази действителност понякога е доста стресираща, нали така?  

В   наши дни, за една амбициозна жена е предизвикателство да съчетава и 
балансира личния и професионалния живот.  

 
 

Поемете  дъх за минута и прочетете следните въпроси:  

• Имали ли сте някога усещането, че след работа и у дома вършите цялата работа? 

• Чувствали ли сте се така, сякаш, твърде много неща ви отнемат прекалено много? 

• Случвало ли се е да се прибирате уморена вкъщи и същевременно да се налага да се 

справяте със семейството? 

• След стресовия ден на работа имали ли сте проблем да давате онова внимание на дете-

то/децата си, което наистина искате?  

• Питали ли сте се някога: възможно ли да се справя успешно с работата и семейството 

едновременно?  

 

Ако отговорът на поне един от тези въпроси е ДА, очакват Ви добри новини:  

Вие можете да направите нещо за това! 
 
 

Организара се уъркшоп специално за Вас: 

Как да се справяме по-добре с работата и семейния живот? 
Запазено само за активни жени!  

 
По време на семинара, ще иматe възможност да се запознаете с основна информация как да 
балансиратe силите и възможностите си, както в професиолналния, така и в личния живот. 
Ще се научите как да използватe правилния емоционален тон с децата си. Темата за брака и 
секса  ще бъде разгледана от съвсем ралична гледна точка. Ще научите как ревността, третият 
човек и тайните могат да пречат на Вашето и семейното щастие. И още много... 

  

 

Водещи на семинара: Monique De Clerck и Marc De Turck  
Моник е много активна бизнес дама, която работи за европейските институции и вече 
повече от 24 години помага на хората, които искат да променят  и подобрят  живота си. 
Марк е с над 19 години опит в управление на проекти, организационно консултиране и 
обучение на висши държавни служители, мениджъри, служители и консултанти.  
 
Дата: 06-07 Октомври 2007                      Tel./Fax. (02) 98 98 669, GSM: 0898 508 195 
Такса участие: 410 лв.     Е-майл: office@alicorn-consult.com 
Място: гр. София     Лице за контакт: Александра Найденова 
      

Местата са ограничени. Запишете се ДНЕС! 
 

       Семинарът е съвместна инициатива между:  


