Amrop Vás pozýva na ďalšie zo série odborných diskusných stretnutí pri šálke kávy

Aj stroje potrebujú
dynamických ľudí
Ako nerozdrviť diamanty

tentoraz
na tému

alebo

Podujatím bude sprevádzať
a diskusiu bude viesť
držiteľka celosvetovej
licencie konzultanta
Talent Dynamics
Andrea Vadkerti,
ktorá je nielen skvelou
televíznou moderátorkou,
ale aj vyhľadávanou
trénerkou a koučkou.

23. marca 2016
8.30 až 12.00 hod.

Trenčín

Na stretnutí zhrnieme viac ako ročné skúsenosti s výnimočným
programom rozvoja ľudí a tímov, ktorý vyvinuli v najmodernejšej
ekonomike sveta – v Singapure. Spolu s naším hosťom budeme
hovoriť o tom, ako ho využívajú vo firme, ktorá je svetovým
lídrom v technológiách triedenia a ktorá na Slovensku za štyri
roky zvýšila objem výroby na štvornásobok. Aj Vy môžete využiť
nástroje merateľného budovania dôvery prostredníctvom Talent
Dynamics Business Development Program.

Aj vďaka Vašej podpore
a spolupráci sme sa
stali tým, kým sme.
V Amrope sme náš biznis
vždy stavali na dôvere
a tomuto konceptu veríme
aj dnes. Už šiesty rok sa
s Vami prostredníctvom
podujatí Coffee time with
Amrop delíme o radosť,
ktorú máme z výsledkov,
a o vášeň zo zmysluplnej
práce, ktorá nás napĺňa.

Hotel Elizabeth
Pre lepšie organizačné zabezpečenie
prosíme o potvrdenie účasti do
16. marca 2016 na e-mailovej adrese
lucia.nacikova@amrop.sk
tel. 0917 814 440

Náš hosť, ktorý sa s vami podelí o skúsenosti
z využitia programu talent dynamics
Martin Hypký

Účasť je bezplatná, pozvánka je určená
pre jednu osobu z jednej spoločnosti.

generálny manažér
spoločnosti TOMRA Sorting

Príďte si vypočuť rozprávanie o najnovších trendoch v budovaní
a rozvoji tímov. Na stretnutí sa zúčastnia členovia správnych
orgánov a vrcholového manažmentu, výkonní riaditelia, personálni
manažéri a podnikatelia z výrobných firiem od Trnavy po Martin.

www.amrop.sk

Partnerom podujatia je

Náš pohľad
na Leadership
Consulting
>>>

Viac informácií
o programe
Talent Dynamics
>>>

Správy a fotografie
z minulých stretnutí
zo série Coffee Time
>>>

Všetci účastníci získajú prístup
k testu a spoznajú danosti, ktoré ich
udržia v biznise, a oblasť, v ktorej
vytvárajú najvyššiu hodnotu pre tím.

