MANAŽMENT GH
Na čom dnes záleží viac, než kedykoľvek predtým, je nutnosť, aby ste sa zamysleli nad svojimi
zažitými domnienkami, vzdali sa svojej ješitnosti, prehodnotili svoje zásady, zvýšili svoje nároky
a vyzvali ostatných, aby urobili to isté. Gary Hamel
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Vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.
KOMU JE SEMINÁR URČENÝ
Manažérom na všetkých úrovniach riadenia.
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POPIS
Seminár bol vypracovaný pre náročných zákazníkov, ktorí sledujú najnovšie trendy v manažmente
organizácií a chcú ich aplikovať v svojej organizácii.
V úvode seminára vám predstavíme najvplyvnejšieho mysliteľa v oblasti biznisu dneška, Garyho
Hamela, ktorý je popredným odborníkom na firemnú stratégiu a humanizáciu firemného prostredia.
Na seminári vás podrobne zoznámime s najnovšími trendmi v manažmente organizácie. Dozviete
sa, na čom dnes najviac záleží, prečo sú hodnoty základom podnikania, prečo dnešná firma už
nemôže žiť bez inovácií, aký význam má adaptabilita vo svete plnom zmien, prečo zápal,
kreativita a nadšenie prinášajú vyššiu hodnotu pre zákazníkov, ako poslušnosť, usilovnosť
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a kvalifikácia, prečo nie sú zamestnanci angažovaní a čo ovplyvňuje ich angažovanosť, ako by mal
dnešný manažér riadiť svojich zamestnancov. Dozviete sa aké je špinavé tajomstvo manažmentu,
ktoré znaky sú typické pre manažment facebookovej generácie a ako zlepšiť adaptabilitu vašej
organizácie a tým zaistiť budúcnosť vašej organizácie.
Na seminári môžete získať okrem slidov aj minútové učebné stránky, citáty a najdôležitejšie
myšlienky knihy Garyho Hamela, Na čom dnes záleží a web knihu Manažment, ktorá obsahuje
úvahy k manažmentu v slovenských firmách. Články boli publikované v roku 2013, na blogu
martasloboda.blogspot.com.
Seminár je prednostne určený mojim VIP zákazníkom. Teším sa na stretnutie s vami.
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