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Budapest, 2020. augusztus 1.
AZ ÚJ WWW.PMI.HU WEBOLDAL INDULÁSÁNAK HIVATALOS BEJELENTÉSE
Örömmel bejelentem a teljesen újjáalakított honlapunk elindulását. Kérem látogasson el a megújult honlapunkra
a www.pmi.hu címen. Öt hónap megfeszített munka után örömmel jelentem be hivatalosan is, hogy az új oldal
2020. augusztus 1-én elindult. Célunk volt, hogy az új weboldalunk gyorsabb, könnyebben navigálható és
felhasználóbarát legyen.
Mint a projektmenedzsment területén működő, legnagyobb nonprofit szervezet, fontos számunkra, hogy a
meghatározó szakmai gondolataink, szolgáltatásaink és a szakmai trendekkel kapcsolatos információk, hírek
könnyen elérhetőek legyenek jelenlegi és jövőbeni tagjaink számára. Kiemelt célunk, hogy a PMI Budapest,
Magyar Tagozat tagjai és partnereink számára mindig időszerű és naprakész információkkal szolgáljunk a
projektmenedzsment területén.
A célunk az ezzel az új weboldallal, hogy a jelenlegi tagjainknak, látogatóinknak könnyen elérhető információval
szolgáljunk a PMI Budapest, Magyar Tagozat szolgáltatásairól, eseményeiről és könnyen megtalálják az
érdeklődők a keresett információt az oldalunkon. Az új weboldal könnyebben elérhetővé teszi az érdeklődők
számára, hogy kik vagyunk, hogyan dolgozunk, milyen eseményeket szervezünk, kik a munkatársaink, miről írunk
a Blogunkban, milyen PMI szabványok és minősítések érhetők el, illetve a Web boltunkban mi kapható. Ezzel
párhuzamosan a karrier oldalak is helyet kaptak a weboldalon, valamint a partnereink által kínált
Projektmenedzsment képzések is.
Az új funkciók mellett, integrált közösségi média kapcsolattal is rendelkezünk a Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram és Linkedin oldalainkhoz, hogy a híreink könnyebben és gyorsabban eljussanak tagjainkhoz.
Folyamatosan bővítjük és aktualizáljuk a tartalmat, így helyet kapnak a szakmai hírek, bejelentések, tagjaink
sikertörténetei is a Blogunkban. Lehetősége van arra is, hogy feliratkozzon hitlevelünkre is az oldalon keresztül.
Szeretnénk ezúton is megköszönni azt a fantasztikus munkát, amit kiváló önkénteseink végeztek, akik időt és
fáradtságot nem sajnálva a honlap kialakításán dolgoztak. Köszönjük a kanadai MG2MEDIA munkáját, akik
webszolgáltatóként kiváló partnernek bizonyultak és szívből ajánljuk őket másoknak is.
Bármilyen kérdés, javaslat, visszajelzés vagy észrevétel esetén írjon nekünk emailen!
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