CONVENÇA SEU CHEFE – NÓS TE AJUDAMOS!
Todo os anos, recebemos comentários, de milhares de participantes, sobre como o CONARH
agrega ao desenvolvimento do profissional de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Histórias
de melhoria em desempenho, eficácia e também de promoções. Ficamos sempre muito felizes
com isso!
Mas, por nossas pesquisas de satisfação também captamos a informação de muitas pessoas que
adorariam participar do CONARH e não imaginam como convencer seu chefe a enviá-las ao
evento.
Então, decidimos te ajudar... Tudo o que você tem de fazer é copiar e colar o texto abaixo, editar
alguns detalhes e enviar por e-mail para seu chefe.

A CARTA PARA ENVIAR A SEU/SUA CHEFE

[Querido / Prezado / Olá / E aí] [inserir o nome do seu chefe], Você já deve ter me ouvido
mencionar isso antes [no escritório / durante o almoço / enquanto eu cozinhava seu prato
favorito]: Gostaria muito de ir ao CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas), no
São Paulo EXPO, em São Paulo (SP), de 13 a 15 de agosto de 2019.
O CONARH 2019, realizado pela ABRH-Brasil, a maior associação de profissionais de RH e Gestão
de Pessoas do país, tem inúmeras opções de desenvolvimento profissional e organizacional. Isso
significa que terei a melhor vivência com os conteúdos mais atuais e relevantes e trazer isso para
nossa realidade.
O CONARH é o maior evento de Gestão de Pessoas da América Latina e, durante os 3 dias de
evento, o congressista terá contato com palestrantes internacionais e nacionais de renome, com
temas específicos Estratégia, Cultura, Liderança, Talentos, Mercado, Tendências e tantos outros
que compreendem o universo desta que é, hoje, a mais estratégica carreira dentro de uma
organização. Além dos painéis mencionados, o CONARH tem também a maior feira do
segmento. São mais de 170 expositores levando o que há de mais atual em processos,
tecnologias e soluções para melhorar a Gestão de Pessoas.
Com tantas possibilidades de aprendizado, esta é a oportunidade perfeita para que eu possa
afiar minhas habilidades e [aumentar minha produtividade / apresentar resultados mais rápidos
/ ampliar meu leque de possibilidades dentro dos aplicativos / criar imagens mais
surpreendentes / finalmente tornar-me o funcionário destaque do mês da empresa].
Obrigado pela atenção e espero conversarmos sobre o assunto em breve.
[Atenciosamente, / Um abraço] [Insira seu Nome]

