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افتتاح قسم التنمية البشرية في ايبكون
مصر باشراف املدرب العاملي كريستوف
بوسلت وكاترينا شونا وجناح أول جتربة لـ
A E B C O N Tr a i ning depar tment

فى مصر

القاهرة يونيو  2009لقد قامت شركة
ايبكون االملانية لالستشارات التسويقية
واالقتصادية بعقد ورشة عمل من خالل
قسم التدريب لديها بعنوان استراتيجية
التعامل والتفاوض
Negotiation with a strategy in English

ARAB EUROPEAN
BUSINESS CONSULTING

AEBCON

وقد صرحت الدكتورة/هالة الهـوارى رئيس شركة إيبكون  AEBCONلإلستشارات التسويقية واالقتصادية أن هذه
الدورة التدريبية هى البداية للعديد من ورش العمل لتنمية مهارات االتصال فى سوق العمل املصرى.

وقد أثنى جميع احلاضرين للدورة على االختيار املوفق
لفريق التدريب الذى يضم املدرب العاملى كريستوف
بوسلت واملدربة كاترينا شون واألسلوب املتميز الغير
تقليدى الذى استخدمه فريق التدريب االملاني.

على رغبة املشتركني فسيتم إعداد دورة أخرى لتحسني
مهارات التخاطب واخملاطبة .Presentation skills
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وقد وعد املدربان بإعادة تلك الدورة مرة أخرى advanced
 courseفي األسبوع األول من شهر أكتوبر  2009وبناء
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دراسة تسويقية ناجحة لشركة برناسوس
القاهرة مايو  2009جنحت شركه ايبكون االملانيه فى اعداد دراسة
تسويقية خاصة بشركة برناسوس لألدوات الكتابية و املكتبية تهدف
الى تطوير وزيادة املبيعات اخلاصه ببرناسوس وفتح أسواق لها في
اخلارج ،وقد القت الدراسة استحسانا كبيرا من مجلس ادارة الشركة
وأشاد السيد  /حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة برناسوس
بالدراسة وبفريق العمل فى املانيا بشكل خاص والدقة التى مت اعداد
الدراسة بها .
زيارة شريك ومالك شركة  GMPالهندسية  Prof. Margإلى مصر في إطار مسابقة Cairo Expo City
القاهرة ابريل  2009في اطار املسابقة العاملية التي
أقامتها الهيئة العامة لتنظيم املعارض واألسواق
الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي أقيمت
في اخلامس والعشرين من شهر ابريل لعام  ،2009قامت
شركة ايبكون االملانية لالستشارات ووكيل شركة
 GMPالعاملية للتصميمات الهندسية باملشاركة
في املسابقة العاملية والتي شاركت فيها  5شركات
عاملية في مجال التصميمات الهندسية منها شركة
 GMPومقرها أملانيا.
واجلدير بالذكر أن جناح شركة  GMPبدأ منذ عام 1964
عندما جنح  van Gerkanو  Margاملهندسان حديثي
التخرج بالفوز باملسابقة العاملية النشاء مطار برلني
تيجل ومنذ ذلك احلني فإن الشركة تاركة بصماتها في
جميع أنحاء العالم منها الصني ،قيتنام ،أمريكا ،أوروبا،
شبه اجلزيرة العربية وأفريقيا بعدد جوائز يتعدى املائة
جائزة .وتعتبر أحدث مشاريع الشركة والتي أحدثت
دوى عاملي هى محطة قطارات برلني املركزية.

Cairo Expo City

والذي حصدوا عليه جوائز من احلكومة األملانية وأهم
املشروعات احلالية والتي لم تنتهي بعد هو مشروع استاد
جنوب أفريقيا واستاد بولندا وذلك متهيدا ملسابقة كأس
العالم وكأس أوروبا في كرة القدم .وقد قامت شركة ايبكون
 AEBCONبعمل عدة لقاءات حول مشاريع مستقبلية
جديدة بني  GMPوشركات أخرى مصرية وعربية في اطار من
التعاون العربي األملاني .
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بروفيسور مارج ودكتورة هالة الهوارى وخلفهما رسومات مشروع

