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PMdays 25-26 septembrie 2014 - cel mai mare eveniment de project management
din Romania
PMdays este cel mai mare eveniment de project management din Romania. Conferinta se
afla la a 5-a editie si va avea loc in perioada 25-26 Septembrie, in Bucuresti la hotel
Howard Johnson.Editia de anul acesta se anunta a fi una dintre cel mai interesante de
pana acum si spunem acest lucru pentru ca ii vom avea printre invitati pe Jim Lawles,
speaker inspirational de talie mondiala, Scott Ambler, initiatorul metodei de livrare
Disciplined Agile Delivery si pe
Frank Saladis, fondatorul zilei internationale a
managementului de proiect. Ii vom avea alaturi de noi si pe Kevin Baker, Head of PMO la
Airbus si John Donohoe, Head of PMO la Star Alliance.
Ca si in anii trecuti audienta va fi formata din profesionisti, specialisti, manageri de proiect,
persoane cu functii executive si/sau de conducere din companii nationale si multinationale
din multiple domenii de business, astfel ca ar fi o ocazie excelenta de a cunoaste
persoane interesante si a innoda relatii noi de colaborare.

10 Motive pentru a participa la PMdays 2014
Faceti cunostinta cu profesionistii in management de proiect si aflati mai multe din
experienta lor;
Obtineti cele mai recente informatii cu privire la cresterea carierei voastre profesionale;
Ca PMP, PMI-ACP sau alt tip de profesionist PMI certificat vei câstiga 7 sau 14 PDU-uri,
necesare pentru a-ti mentine certificarea;
Mareste-ti reteaua cu noi colegi din profesia ta;
Imbunatateste-ti cunostintele de la vorbitorii nostri de management de proiect de top;
Ridica-te din multime si fa-ti auzita vocea in discutii interactive;
Devino mai sociabil prin dobândirea de noi prieteni care impartasesc aceleasi idei ca ale
tale;
Faceti cunostinta cu sponsorii PMI care ar putea fi urmatoarii dumneavoastra angajatori
sau parteneri;
Faceti cunostinta cu echipa noastra de voluntari si aflati de ce Voluntariatul este
important pentru PMI România;
Ajuta comunitatea de management de proiect pentru a creste si pentru a avea o voce
mai puternica.
Aflati mai multe detalii pe www.pmdays.ro

