HODNOTY
a hodnotové systémy
V MANAŽERSKÉ PRAXI
Praha, 2.listopadu 2017

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP
HODNOTY A HODNOTOVÉ SYSTÉMY
V MANAŽERSKÉ PRAXI,
který se uskuteční v Praze 2.11.2017
Jméno a příjmení:
Fakturační adresa:

Korespondenční adresa:
(pokud je jiná, než fakturační)

IČO:
Jednodenní workshop, navazující na seminář KALEIDOSKOP SPIRÁLNÍ DYNAMIKY ,
ve kterém jsme se seznámili s tím, co jsou to hodnoty, jak fungují a jakým způsobem s nimi
pracuje teorie “spirální dynamika”.

Co:

Interaktivní workshop zaměřený

na využití SPIRÁLNÍ DYNAMIKY
v každodenním manažerském životě
Kdy:

Čtvrtek 2.11. 9.00 - 17.00

Kde:

Praha 1

Kdo:

Workshop povedou
- Ladislav Uhlík
SD vzdělání u NVC Consulting, California
a 5deep Integral, Switzerland
- Petra Uhlíková
SD vzdělání u 5deep Integral, Switzerland

Čemu se budeme věnovat a co si odnesete:
- leadershipu orientovanému na hodnoty
jako efektivnímu způsobu dlouhodobé
motivace lidí
- uvědomíte si, proč je důležité mít hodnoty
pojmenované, které hodnoty jsou důležité
pro vaše klíčové lidi a jak to ovlivňuje vaši
práci s nimi
- podíváme se, jak s hodnotami
a hodnotovými systémy pracovat
při vedení skupin a týmů:
zmapujete si hodnoty, které ve svém jsou
ve vašem týmu živé, pojmenujete, které
v něm chcete mít navíc a jak je tam
“přivést”
- pozornost zaměříme i na to, jak zefektivnit
spolupráci s klíčovými zákazníky
a obchodními partnery

DIČ:
E-mail:
Telefon:
ORGANIZÁTOR:

Growth Point s.r.o.
Na Ovčinách 440/2, 170 00 Praha 7
www.growthpoint.cz

E-mail:

info@growthpoint.cz

Telefon:

604 281 704 - Petra Uhlíková

Cena workshopu je 3.750,- Kč (+DPH 21%).
- V ceně jsou zahrnuty náklady na vedení a organizaci workshopu, studijní materiály, drobné občerstvení
(2x coffee break).
- Cena nezahrnuje náklady na dopravu a stravování účastníků.
- Na základě objednávky bude vystavena zálohová faktura v plné výši. Její platbu se účastník zavazuje
uhradit do data konání semináře.
Cenová zvýhodnění na tuto akci:
V případě účasti 2 a více účastníků z jedné společnosti bude z ceny poskytnuta sleva 10%.
Uvedené podmínky beru na vědomí a svým podpisem potvrzuji jejich akceptaci:
Datum:

Podpis:

