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Pravidelné setkání

Dopoledne plné inspirace
Kdo se této akce zúčastňuje?
personalisté
ředitelé škol
HR ředitelé

manažeři
CEO

starostové

ředitelé sociálních služeb

Co je Business Brunch
Business Brunch® je událost, při které se
setkávají pracovníci, vedoucí a personalisté
z různých organizací. Každá akce obsahuje
vystoupení řečníka k aktuálnímu nebo důležitému
tématu a diskuzi.
Účastníci dostávají také předem virtuální
kurz, microlearningové materiály a další
podklady, aby byli na probírané téma dobře
připraveni a mohli si z něj odnést maximum.
MotivP organizuje tuto událost již od roku 2005 a
před časem dokonce proběhl Business
Brunch® s pořadovým číslem 338.

Co je v ceně:
Vstupenka na 4 akce
Záznam přednášek
4 virtuální kurzy
Kniha Čtyři směry
business myšlení
Vzdělávací videa
Články k tématům
Rozhovory

Business Brunch® v roce 2021 vychází hodně z nové knihy
Františka Hroníka Čtyři směry business myšlení, která je
součástí tohoto výhodného balíčku. V ní autor rozebírá různé
způsoby, kterými lidé, ať už v byznysovém nebo nebyznysovém
prostředí, mnohdy přemýšlí, a jak lze myšlení změnit.
PhDr. František Hroník bude hlavním řečníkem, který bude přednášet
na každé události. Je uznávaným psychologem a autorem mnoha
známých publikací. Kromě toho:
Přednáší na MBA programech
Založil školu Cílevědomého koučinku
Pomáhá jako psycholog na lince Záchranná sieť
Založil vzdělávací agenturu MotivP
Kniha zdarma
v rámci balíčku 3+1

Současné hodnocení
pracovníků

Mezní situace a
zvládání nejistot

František Hroník se hodnocení
zaměstnanců věnuje již několik
desetiletí. Zhodnotí tedy, v čem je
současné hodnocení zaměstnanců
specifické a kam směřuje. Zamyslí se
nad trendy a faktory, které jej ovlivňují.
Poradí také osvědčené metody a tipy,
které se mohou hodit v současnosti,
nebo které platí univerzálně.

Nejistota je stále výraznější vlastností
našeho světa a života. Dokonce lze říct,
že její podíl roste. Je ale vždy pouze
negativní? Jak by vypadal život bez
jakékoliv nejistoty? Tématem tohoto
Brunche tedy bude, jak k nejistotě
přistupovat, jak ji zvládat a jak využívat
nejisté situace k růstu a pokroku.

7. 9. 2021

13. 10. 2021

Designové myšlení

Sebereflexe
a zpětná vazba

Designové myšlení není pouhou
metodou, ale způsobem myšlení
orientovaným na druhé. Nejedná se
přitom o tak mladou disciplínou, jak by
se mohlo zdát. Na tomto Brunchi bude
řeč o tom, jak lze k tomuto pojmu
přistupovat a jak může být užitečný.

23. 11. 2021

Sebereflexe a zpětná vazba jsou zcela
zásadními vlastnostmi každého
úspěšného člověka nebo skupiny.
A platí to dvojnásob v dobách krize, kdy
je důležité mít o všem co nejpřesnější
představu. Řeč bude tedy o tom, jak
rozvíjet sebereflexi u sebe i druhých
a jak dávat a přijímat zpětnou vazbu.

21. 12. 2021

WWW.BUSINESSBRUNCH.CZ

Akční cena 3+1 zdarma:

Platí do 31. 8.

4.470,- Kč
(bez DPH) na osobu

Cena samostatně za téma: 1.490 Kč (bez DPH) na osobu

Co koupí získáte:
Půlroční inspirace a rozvoj
4 odborné přednášky
Doplňkové vzdělávací materiály

PŘIHLÁŠKA NA BALÍČEK 3+1 BUSINESS BRUNCH® 2021
Jméno:
Název organizace:
Kontakt:
Počet přihlášených:
Přihlášku můžete vyfotit a poslat nám ji na e-mail a my se vám ozveme.
Případně nás můžete sami zkontaktovat e-mailem či telefonicky.

KONTAKT:
WWW.MOTIVP.CZ

FILIP@MOTIVP.COM

+420 773 911 999
WWW.BUSINESSBRUNCH.CZ

