Pozvánka na

BUSINESS BRUNCH®

2022

Dopoledne plné inspirace

Co je Business Brunch®?
Business Brunch® je inspirativní
vzdělávací akce, kterou navštěvují
pracovníci, manažeři, personalisté
a ředitelé z různých organizací.
Stěžejním bodem programu je
vystoupení řečníka, který hovoří
o důležitých, ale zároveň aktuálních
tématech. V neposlední řadě je
součástí každého setkání také virtuální
kurz, tištěná příručka a videa.
Business Brunch® se skládá z několika
dílčích přednášek, které se navzájem
doplňují a tvoří tak komplexní
rozvojový program.
I v roce 2022 se na Business Brunchích budeme potkávat ONLINE.
O to, aby byly přenosy co nejkvalitnější, se postaráme v našem
profesionálním vysílacím studiu vybaveném špičkovou technikou.

Na co se v roce 2022 můžete těšit?
Virtuální
kurz

Účastníci dostanou s předstihem virtuální
kurz, aby byli na probírané téma dobře
připraveni a mohli si z akce odnést maximum.

Business
Brunch

Pokud Vám termín setkání nebude vyhovovat,
budete mít k dispozici záznam, který můžete
kdykoliv zhlédnout.

Microlearning,
rozhovory

Po skončení setkání obdržíte vzdělávací video
v rozsahu 5-10 minut nebo video rozhovory
s osobnostmi na probírané téma.

Harmonogram
Letošní Business Brunch nabídne celkem 6 témat rozprostřených
do celého roku, které pokrývají současné trendy a novinky. Každé
akce se můžete zúčastnit zvlášť, ale nejpřínosnější je, zapojit se do
celoročního cyklu.

22. března

1. téma: Emoce a emoční inteligence

25. května

2. téma: Change management

21. července
20. září

Letní speciál: Zdravá firma
3. téma: Kompetence manažerů

22. listopadu

4. téma: Motivace jinak

20. prosince

Vánoční speciál: Moderní nábor

Hlavní řečník
Hlavním řečníkem na každé akci
bude František Hroník. Doplňovat
ho budou další řečníci nebo předem
natočené virtuální vstupy.
František Hroník je uznávaným
psychologem a autorem mnoha
publikací věnujících se psychologii,
managementu nebo personalistice.
Je průkopníkem moderních metod
a technologií ve firemním vzdělávání.
V roce 1996 založil vzdělávací
agenturu MotivP.

František Hroník

Harmonogram
Březen:

Emoce
a emoční
inteligence

Změnu nelze jen komunikovat, je
důležité ji přijmout a předcházet
různým rezistencím. O tom jak se
s respektem k vizi změny
soustředit především na nejbližší
kroky a být zaměřen na tady a teď,
se budeme bavit na květnovém
Business Brunchi.

Červenec:

Letní speciál
Zdravá firma

IQ není zdaleka jediným faktorem,
který vypovídá o naší inteligenci.
Chápání emocí druhých, ale
i emocí vlastních, je důležitou
součástí úspěšného řešení
požadavků, problémů a zvládání
tlaku. Jak na to, bude tématem
prvního Brunche.

Květen:

Change
management

Tématem speciálního letního
Brunche budou nejaktuálnější
trendy v oblasti zdravého
pracovního prostředí. Můžete se
těšit na přednášky zkušených lidí
z praxe, které budou věnovány
důležitým tématům rezonujícím se
současnou dobou.

Letní speciál představí tipy například na to, jak lze
vytvořit zdravé pracovní podmínky ve Vaší organizaci.

Harmonogram

Září:

Kompetence
manažerů

Umění motivovat tým i jednotlivce
je nezbytná součást vedení. Na
tomto Brunchi se dozvíte, jak
ovládnout dovednosti manažerů
potřebné pro efektivní vedení
lidí, jejich motivaci, účinné
podněcující hodnocení a také
podporu komunikace v týmu.

Prosinec:

Vánoční
speciál
Moderní nábor

Manažer by měl být zároveň
vztahový i věcný, orientovat se na
současnost i budoucnost.
Měl by být aktivní, ale zároveň byl
měl umět ustoupit do pozadí a
delegovat odpovědnost na ostatní.
Kompetence nutné pro vedení lidí
budou tématem tohoto Brunche.

Listopad:

Motivace
jinak

Vánoční Brunch se opět zaměří na
nejaktuálnější a důležitá témata.
Důraz bude přitom kladen na
nejmodernější metody náboru
zaměstnanců, jaké faktory ho
ovlivňují a čemu se vyhnout.
Můžete se těšit na příklady z praxe
i přednášky odborníků.

Na vánočním speciálu vystoupí několik zkušených
řečníků, kteří rozumí psychologii, řízení nebo HR.
Při zakoupení celoročního balíčku Business
Brunch 2022 obdržíte na konci roku
vytištěný certifikát o absolvování celého
programu.

Co můžete očekávat?
Zúčastníte se kvalitní
vzdělávací a rozvojové akce
Letošní Business Brunch® svým
účastníkům opět nabízí spoustu
zajímavých aktuálních informací
a to vše i tentokrát z pohodlí Vašich
domovů či kanceláří. Za kvalitní živý
přenos akce se postaráme z našeho
profesionálního vysílacího studia
vybaveného tou nejlepší technikou.

Dostanete k dispozici
moderní virtuální kurzy
a microlearning
Z Brunche si odnesete maximum
díky předběžnému virtuálnímu
kurzu, který objasní základní
znalosti k tématu. Při samotném
setkání se tedy rychle
zorientujete. Po skončení akce
Vás pak čekají další materiály,
které ještě rozšíří Vaše znalosti.

Tištěnná praktická příručka
pro každé ze 4 online témat
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Pro každé z témat online Brunchů
(kromě speciálů) je pro Vás
připravená užitečná příručka.
V té najdete nejen teoretické
podklady, ale také interaktivní cvičení
a prostor na poznámky. Nově získané
poznatky si tedy rovnou vyzkoušíte,
což přispívá k jejich upevnění.

Cena pro jednotlivce online:

Celý balíček (6 online setkání):

4.990,- Kč

Akční
cena platí do
28. 2. 2022!

(bez DPH) na osobu

Cena samostatně za téma: 2.490 Kč (bez DPH) na osobu

Cena pro skupiny online (6 setkání):
Cena 5 - 9 osob 10% sleva
Cena 10 - 24 osob 25% sleva
40% sleva
Cena 25+ osob

4.490,- Kč (bez DPH) na osobu
3.740,- Kč (bez DPH) na osobu
2.990,- Kč (bez DPH) na osobu

Co koupí získáte:
Celoroční inspiraci a rozvoj
6 odborných přednášek
Doplňkové vzdělávací materiály

PŘIHLÁŠKA NA BALÍČEK BUSINESS BRUNCH® 2022
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.
filip@motivp.com

+420 773 911 999

WWW.BUSINESSBRUNCH.CZ

Kontaktní údaje
agentura Motiv P s.r.o.
sídlo

Řehořova 726/14, 618 00 Brno-Černovice

statutární zástupce

PhDr. František Hroník, jednatel

bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s., č. ú. 140816001/5500

IČ

64506550

DIČ

CZ64506550

Filip z MotivuP
tel. / mobil

+420 773 911 999

e-mail

filip@motivp.com

Neváhejte se s jakýmkoliv požadavkem či přáním obrátit na Filipa. Náš
věrný asistent se o vše postará za Vás a nalezne optimální řešení.
Netrapte se sami, zeptejte se.

