
Scena EB Show rozbłyśnie po raz kolejny! 3. Edycja EB Show! 
 
Przed nami 3. edycja wydarzenia EB Show. 24-25 listopada 2022! Zarezerwuj termin w 
swoim kalendarzu i chwytaj promocyjne bilety! Organizatorem jest HRM Institute, a 
konferencję poprowadzi Anna Macnar – ekspertka w obszarze EB. 
 
Dla tych co jeszcze nie wiedzą, EB Show jest 2-dniową konferencją w formule online o 
tematyce employer brandingowej. W tym roku, 14 topowych ekspertów podzieli się swoją 
wiedzą na 14 różnych tematów.  
 
Szczegółowy program https://ebshow.pl/, a w nim min. trendy i analizy; o wizji, misji, 
wartościach i EVP firmy; transparentności; strategii EB czy kryzysach i skutecznych 
kampaniach rekrutacyjnych. A to jeszcze nie wszystko! Spójrz na agendę i łap we wrześniu 
promocyjne bilety! 
 
Gościć będziemy: Monikę Czaplicką (od kryzysów, które wydarzają się w weekendy), Jamesa 
Ellisa (znanego jako employer branding nerd), Maję Gojtowską,Tomka Graszewicza, Monikę 
Kantowicz-Gdańską, Maćka Karpowicza, Anię Macnar, Anię Mikulską, Dagmarę 
Pakulską, Maćka Radziemskiego, Edytę Sander, Darię Siwkę, Adama Wąsika i Ulę Zając-
Pałdynę. Ten zestaw prelegentów gwarantuje potężną dawkę wiedzy i dobrych praktyk! 
 
Zastanawiacie się nadal czy warto? 
"Merytoryczna prze-torpeda", "Świetna konferencja", "2 dni naładowane EBowskim 
mięsem", "Potężna dawka wiedzy", to tylko kilka spośród wielu przemiłych opinii, które 
uczestnicy EB Show 2021 zamieszczali w swoich mediach społecznościowych.  
 
Korzyści: 
+ wiedza z najwyższej półki 
+ dostęp do trendów, analiz i inspiracji  
+ 3-miesięczny dostęp do materiałów (prelekcje, zapis czasu, sesja Q&A) 
+ networking – szansa na rozmowę z ekspertami i uzyskania odpowiedzi na konkretne 
pytania 
+ 2 dni, 14 prelegentów, 14 tematów 
 
Jeśli szukasz konferencji, po której twoja głowa będzie pełna nowych pomysłów, inspiracji i 
wiedzy, to EB Show jest dla Ciebie!  
A do tego, do 30.09.2022 bilety kupisz aż o 30% taniej! 
 
#employerbranding, #EBShow2022, #konferencja, #markapracodawcy, #HR, #PR, 
#komunikacja, #humanresources, #EBShow 
 
Linki: 
Agenda, prelegenci, info o wydarzeniu: https://ebshow.pl/ 
Bilety, rejestracja: https://ebshow.pl/sklep/ 
HRM Institute: https://hrminstitute.pl/ 
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