КА «Персонал» підтверджує кваліфікацію для реалізації консалтингових проектів
для малого та середнього бізнесу при підтримці ЄБРР за напрямками:
HR-послуги, Маркетингові дослідження (з 2010 р.)

член Черкаського обласного
об’єднання організацій
роботодавців, що входить у
Федерацію роботодавців України

член Черкаської ТорговоПромислової Палати

член Всеукраїнського
громадського об’єднання
«Всеукраїнська асоціація
консультантів з управління»
(IMC-Ukraine)

Ми підтверджуємо свою експертність
 Ірина Кіркіна виступила хедлайнером зустрічі керівників та
власників бізнесу - членів Черкаської торгово-промислової
палати «Розвиток та зростання 2018» з доповіддю «Ринок праці.
Що далі?»
 Директор КА «Персонал» стала спікером в секціях: «Навчання»
та «Командоутворення» ХХІІ Міжнародній Конференції з
нерухомості AФНУ: «Ринок нерухомості: стан, перспективи
розвитку та роль професіоналів в його формуванні».
 В інтерв'ю для телерадіокомпанії VIKKA Ірина Кіркіна описала
основні тенденції на ринку праці сьогодні. Стаття за посиланням
- "На Черкаському ринку праці катастрофічно не вистачає
певних спеціалістів."
 Ірина Кіркіна виступила спікером на VII Національному форумі
СФНУ «Нерухомість України як сегмент економіки держави.
Європейський
напрям
розвитку»
з
доповіддю
на
тему: «Лідерський потенціал ріелторської професії».
 Директор КА «Персонал» та продюсер Риэлт-FEST Ірина Кіркіна
виступила експертом в панельній дискусії щодо закону про
ріелторську діяльність на конференції з нерухомості DOM.RIA.

Підвищення кваліфікації команди КА «Персонал» в 2018 році (1)
1. Директор КА «Персонал» Ірина Кіркіна взяла участь в
Міжнародній конференції з управління «Від хаосу до
досконалості» у рамках CMC-GlobalEuroHub2018.
2. Офіс-адміністратор КА «Персонал» Тетяна Рябчич
взяла участь в Другій клієнтську сесію Bitrix24.Day, що
відбулась в Києві.
3. Ірина Кіркіна пройшла тренінг Анни Волобуєвої та
Максима Долгова «Дві авторські моделі для сучасного
лідера».
4. Ірина Кіркіна взяла участь в Черкаському Міжнародному
Економічному Форумі-2018.
5. Представники КА «Персонал» Ірина Кіркіна та Мар'яна
Саєнко взяли участь у Всеукраїнській конференції з
нерухомості DOM.RIA.
6. Маркетолог КА «Персонал» Мар'яна Саєнко взяла участь
в тренінгу-практикумі Світлани Насирової «Інструменти
інтернет-маркетингу для просування бізнесу», що проходив
за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку
й Центру бізнес-освіти київської торгово-промислової
палати.

Підвищення кваліфікації команди КА «Персонал» в 2018 році (2)
7.Представники КА "Персонал" - Ірина Кіркіна та Мар'яна Саєнко взяли участь в Active
House Days in Ukraine

8.Ірина Кіркіна взяла участь у щорічній бізнес-зустрічі консультантів із Групою
фінансування та розвитку МСБ ЄБРР в Україні, під час якої були підведені підсумки
спільної роботи, проаналізовано тренди ринку та задано динаміку на наступний рік.
9.Представники КА «Персонал» Ірина Кіркіна та Мар’яна Саєнко взяли участь в VII
Міжнародному форумі СФНУ «Нерухомість України як сегмент економіки держави.
Європейський напрям розвитку».
10.Директор КА «Персонал» Ірина Кіркіна взяла участь у семінарі компанії «Deloitte» на
тему «Як утримати персонал в умовах демографічної кризи та відтоку людських ресурсів?»,
що був організований в м. Черкаси за підтримки Укрсиббанку.

11.Команда
КА «Персонал»
пройшла
навчальний відеокурс, що складався з 11
модулів «Папа бренда» від компанії Fedoriv.
12.Директор КА «Персонал» Ірина Кіркіна
пройшла 3-денний онлайн-тренінг по
ефективному використанню Facebook та
написанню контенту.

Події 2018 року, якими ми пишаємося
1. Ми провели ювілейний Риэлт-FEST, що став найчисельнішим за всю історію
фестивалю (близько 800 учасників за 3 дні фестивалю)
2. Ми успішно завершили перший в Україні бізнес-коучинговий проект під егідою
ЄБРР для салону СПА Райський
3. Другий рік поспіль директор КА «Персонал» та продюсер «Риэлт-FEST» ввійшла
до 10 найбільш впливових людей на ринку нерухомості України згідно з
рейтингом порталу Est!Media.
4. Директора КА «Персонал» обрали до команди Правління Всеукраїнської Асоціації
Консультантів з Управління IMC-Ukraine.

Інноваційні проекти КА «Персонал»
1. Консалтингове агентство «Персонал» – партнер нового соціального проекту для
учнів 9-11 класів «Протестуй професії».
2. Запуск онлайн-курсу

Ірини Кіркіної «Гарячий менеджмент: запитання та

відповіді».
3. Відбулась зустріч випускників тренінгу Ірини Кіркіної «Тренінги та вміння їх
проводити» (2002-2018 рр.).
4. Консалтинговий проект по запуску нового продукту на ринку нерухомості REM.

Наші клієнти-2018

Структура клієнтів КА «Персонал» в розрізі галузей
2018 рік

2017 рік
Торгівля

33%

Нерухомість

19%

22%

42%

Промисловість
Агросектор

Промисловість

26%

45%

13%

Структура доходів послуг КА «Персонал» 2018
Нерухомість
19%
Сфера послуг

35%

Промисловість
30%
16%

Сфера послуг

Агросектор

Агросектор

Статистика нашої присутності в Facebook -2018
Динаміка кількості підписників офіційних сторінок
КА «Персонал» та Риэлт-FEST за березень-грудень
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Тренінги та сесії в 2018 році
У 2018 році ми провели 29 заходів ( 13 тренінгів та 16 сесій), в яких взяло участь 248 осіб.

Продуктивність діяльності КА «Персонал» в розрахунку на 1 працівника

+ 61 %

2018
рік
2017
рік

10 ювілейний Риэлт-FEST (м. Київ).
В 9 заходах протягом 3-х днів
взяли участь близько 800 учасників з 36 міст України.

Робити те, що любиш – це свобода,
Любити те, що робиш – це щастя.

