Certificare Internationala in Managementul Cunoasterii
27-29 iunie 2011
Invitatie la programul de specializare
Certified Knowledge Professional (CKP)
sustinut de renumiti experti americani, pentru prima oara in Estul
Europei!

Acest stagiu de pregatire la cel mai inalt nivel, ofera o intelegere cuprinzatoare a esentei
Managementului Cunoasterii la nivel de profesionist KM.
Consta in: experienta acumulata, cele mai bune practici utilizate la zi, de unde incepe
KM-ul, de ce este vital pentru cultura organizationala, ce instrumente sunt folosite pentru
garantarea succesului!
Locul de desfasurare: Bucuresti (ramine sa revenim cu amanunte)
Taxa de participare a fost stabilita special pentru Romania - 695Euro. Datorita
eforturilor sponsorilor, la acest nivel aveti toate beneficiile de care se bucura cursantii
americani sau internationali, dar la jumatate din costurile regulate, nemaivorbind de
salvarea cheltuielilor pe care trebuia sa la faceti cu transportul si cazarea, in cazul unei
locatii internationale.
Cuprinde
3 zile de pregatire intensiva plus pregatire preliminara online pentru modulul introductiv
"KM 101" (prezentare video/sesiune de intrebari interactiva), manualul cursului, masa
de prinz, cafea/gustari, lectura suplimentara si Certificatul autentificat si individualizat
special pentru dumneavoastra cu apostila Knowledge Management Institute –
Washington DC - USA.

Beneficii
Insusirea Managementului Cunoasterii direct de la sursa, obtinerea certificatului
recunoscut la nivel international de cele mai renumite companii multinationale - Ford,
Symantec, AT&T, IBM, Cisco, General Motors - si prestigioase institutii - Banca Mondiala,
NATO, Departamentul de Stat al SUA, UNICEF, NASA.
Obtineti dreptul de a intra in elita Managementului Cunoasterii la nivel mondial, de a va
alatura comunitatii internationale KM cu drepturi depline, de a primi permanent cele mai
noi informari prin asistenta personalizata si de a putea aplica pentru o cariera
internationala KM.
Supliment, in vederea continuarii studiului aprofundat alaturi de KM Institute in
programul de follow-up, participantii vor primi material de
studiu ca extra “bonus”, intitulat - “Hot Topics” –
prezentari video ale tendintelor actuale in Managementul
Cunoasterii, postate pe portalul nostru, exclusiv pentru
absolventii programului care doresc sa beneficieze de acest
avantaj.

Inregistrare:
Direct, accesind linkul Event Registration. Va vom tine la
curent cu procedurile prealabile pe baza carora va veti cistiga
dreptul de participare si accesul la materialele premergatoare.
Nota: pentru cei care nu au absolvit niciun program furnizat de
KMI – Romania, sau pentru cei neinitiati in Managementul
Cunoasterii si care doresc sa inteleaga abolut tot programul sustinut de specialistii
americani, vom organiza sesiuni preliminare pe baza exprimarii cererii la rubrica Contact
intrind pe www.knomacons.ro
Intrebari?
Ne puteti contacta la:
Tel 0723.310.345 email octavian.serban@knomacons.ro pentru limba romana sau
Tel 866-360-IKMI (4564) email: training@kminstitute.org. pentru limba engleza
Profitati acum de sansa de a face diferenta! Veti intelege de ce!

