Interaktivní manažerský kurz Andalusie 2014
Pracujete ve společnosti jako vrcholový manažer?
Jste majitel firmy a podílíte se na jejím řízení?
Tápete, jak dál?
Hledáte inspiraci pro Vaši práci?
Žádný lektor Vám nemůže dát opravdu dobrou a zaručenou radu. Každá firma je jiná, není
jednoduché jedno pravidlo uplatnit všude bez rozdílu. Spíše by se dalo říci, že jedna rada
nestačí. Nejlepší školou je sám život. Stěží se například dokážete vžít do pocitů člověka, který
musel projít rozvodem, dokud si tuto zkušenost sami neprožijete. Každý z nás má jiné zážitky
a zkušenosti. Některá naše řešení se osvědčila, jiná selhala. Jak poznáme, které z našich řešení
má šanci na úspěch?

Více hlav – více rozumu
Vzdělávací společnost Emipiria Consulting,
pro Vás pořádá interaktivní manažerský seminář
u moře. Od běžných seminářů se dramaticky liší.
Znáte to: lektor Vám vykládá, jak je dobré řešit
to, či ono, potom Vám dá pár testů na ověření
znalostí a pustí Vás do života. Tak tento obvyklý
postup u interaktivního semináře nečekejte.
Řídíme se heslem „více hlav – více rozumu“
a „nejlepší školou je sám život“. Vše už tu jednou
bylo, vše už někdo zažil a vyřešil. Nejlepšími
lektory jste Vy sami! Lidé se zkušenostmi,
znalostmi a s neopakovatelnými zážitky…
Jak interaktivní seminář vypadá?
Sejde se několik manažerů z různých firem (čím více, tím lépe) a při neformálním úvodu se
seznámí. Lektor zde působí jen jako
konferenciér. Vlastní kurz začne tím,
že jeden z manažerů popíše situaci
v jeho firmě, svěří se s tím, co ho tíží a
s čím by potřeboval pomoci. Zároveň
se svěří se svým plánem řešení. Na
tuto nahrávku obvykle spontánně
reagují ostatní účastníci, vyjadřují se,
kritizují nebo chválí, poskytují vlastní
názory nebo nápady. Lektor nechá
všechny účastníky vyjádřit se. Poté
lektor formou rozhovoru kouče
s klientem diskutuje se všemi o
navržených řešeních a snaží se nalézt
společně jednu verzi, na které se
všichni shodnou.

Vznikne tak kolektivní návod na řešení dané situace. Pravděpodobnost, že bude takový návod
úspěšný, se několikanásobně zvýší. Návod na řešení situace totiž vznikne společnou prací
špičkových manažerů, kteří mají řadu praktických zkušeností.
Stejným způsobem se diskutuje nad otazníky ostatních účastníků. Kurz zabere poměrně dost
času, ale není to ztracený čas. Jak dlouho budete metodou pokusu a omylu zkoušet vyřešit
zapeklitý problém, když budete na vše sám? V Andalusii na to budeme mít 5 dnů!!!!
Osamělost – nejobvyklejší pocit vrcholových manažerů může být aspoň na chvíli zapomenut.
S námi nejste sami.
Za tým ATComputers a Empiria Consulting
David Plesinger David_Plesinger@comfor.cz, tel: +420 737 229 845
Zuzana Vrbová, iempiria@iempiria.cz, tel: +420 739 094 575

Navrhovaná destinace

Španělsko, Costa de Almeria, Roquetas de Mar

Hotel Zoraida Park & Garden Resort ****+

Termín: 14. 6. – 21. 6. 2014, pobyt na 7 nocí, letecky z Prahy

Cena za osobu 29 990,- bez DPH
Cena zahrnuje:
Vzdělávání
Ubytování
All inclusive
pojištění
leteckou přepravu
tj. dále již nebudete platit nic!!!!!
Cena nezahrnuje:
Výhled na moře, jednolůžkové pokoje, výlety a další fakultativní služby

