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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 
a aktuálních tématech. V neposlední řadě
je součástí každého setkání také virtuální
kurz, tištěná příručka a videa.

I v roce 2023 se na Business Brunch®
budeme potkávat ONLINE a pořizovat
záznam ke zhlédnutí zpětně. 
O to, aby byly přenosy co nejkvalitnější,
se postaráme v našem vysílacím studiu
vybaveném profesionální technikou.

Sestává z několika dílčích přednášek,
které se navzájem doplňují a tvoří tak
komplexní rozvojový program.

Hlavní řečník
Hlavním řečníkem na každé akci  
je František Hroník. Doplňovat ho 
budou další řečníci nebo předem 
natočené virtuální vstupy.

František Hroník je uznávaný psycholog,
manažer, průkopník moderních metod 
ve firemním vzdělávání a autor odborných
publikací. Od 90. let se jako jeden z prvních
věnuje kognitivně behaviorální psychologii,
kterou úspěšně propojuje s business
prostředím.



21.3.2023

26.9.2023

25.7.2023

23.5.2023

19.12.2023

7.11.2023

Zpětná vazba

Letní speciál: Struktura
a Time management

Identita a integrita

Týmové učení

Umění dialogu a respekt

Vánoční speciál

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

Díky kvalitnímu obsahu a špičkovému technickému zázemí patří
Business Brunch® k nejpopulárnějším a nejnavštěvovanějším setkáním
personalistů a manažerů v České republice i na Slovensku. 
Agentura MotivP organizuje tuto událost již od února roku 2005.

Harmonogram

Při zakoupení celoročního balíčku Business
Brunch® 2023 obdržíte na konci roku 
 vytištěný certifikát o absolvování celého
programu.



Identita člověka je dána dvěma silami
– někam patřit a zároveň se lišit.

Vycházíme z přesvědčení, že
 i nadále poroste význam

individuálního přístupu, který zrcadlí
fakt, že každý jsme jiný. Ovšem každý

člověk chce být lepší. Jde to
 i bez pomoci ostatních? Jak s touto

tématikou operovat v pracovním
prostředí?

Nejen pochvala dokáže
motivovat k lepšímu výkonu.
Pomoci může také dobře míněná
konstruktivní kritika, ze které 
si druhá strana odnese podněty
umožňující její vlastní růst. 
Jak aktivně naslouchat a používat
„já jazyk“? To vše bude tématem
pro první Brunch. 

Březen:
Zpětná vazba

Květen:
Identita a integrita

Témata

Naučte se nalézt zdroje Vašich
časových ztrát v průběhu dne 
a úspěšně je eliminujte. Individuální
rozdíly ve vnímání a plánování času,
křivka výkonnosti, zloději času, 
tipy a triky pro každý den, které Vás
donutí zamyslet se nad časem 
z širšího hlediska - to vše vám
představíme na našem letním
speciálu.

Červenec:
Letní speciál

Struktura
a Time

management
 



Vánoční Brunch se opět zaměří 
na nejaktuálnější a důležitá témata.  
Můžete se těšit na příklady z praxe 
i přednášky odborníků - našich
hostů, kteří Vám přinesou nejen 
jiný pohled, ale i inspiraci. 

Prosinec: 
Vánoční
speciál

Funkční vztahy mezi pracovníky
jsou klíčové, přesto se snadno

zanedbávají pod vahou urgentních
problémů a pracovního tlaku. 

Každý něco ví, na něco slyší 
a každý může mít užitečnou roli 

v týmu, která mu sedí. Listopadový
Business Brunch® Vám přiblíží

nejen osbnostní typologii v týmu.

Listopad: 
 Týmové učení

Jasné předání zprávy tvoří základ
úspěchu jednání a opravdový
respekt se rodí z porozumění
druhému a z úcty k sobě samému.
Nejde ale jen o to říci si, že budu
druhého respektovat. Je potřeba
také vědět jak na to. Postoj
respektu vyjadřujeme jednak 
našimi slovy a také prostřednictvím
řeči našeho těla. 
  

Září:
 Umění dialogu 

a respekt

Témata



Tištěnná praktická příručka pro každé z témat

Letošní Business Brunch® svým účastníkům
opět nabízí zajímavé a aktuální informace
a to vše i tentokrát z pohodlí Vašich domovů
či kanceláří. O 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
virtuálnímu kurzu, který objasní základní
znalosti k tématu. Při samotném setkání
se tedy rychle zorientujete. Po skončení
akce Vás pak čeká vzdělávací video v
rozsahu 5-10 minut nebo video rozhovory 
s osobnostmi na probírané téma.

Pro každé z témat je pro Vás připravená
užitečná příručka (celkem 4). 
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.

Co můžete očekávat?

Zúčastníte se kvalitní vzdělávací a rozvojové akce



Přihlášku můžete 
poslat na náš e-mail, 
nebo se přihlásit telefonicky.

Celoroční inspiraci a rozvoj

6 odborných přednášek

4 tištěné příručky

Virtuální kurzy před každou
akcí

Microlearning a další
průběžné materiály ke
každému tématu

Celoroční balíček 
(6 online setkání):

4.990 Kč (bez DPH) na osobu
 
2.490 Kč 

Co koupí získáte:

www.businessbrunch.cz

KONTAKTY
filip@motivp.com
+420 773 911 999

Akční nabídka
Platí jen do konce ledna

(bez DPH) na osobu

Cena samostatně
za téma:



... být lepší


