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inšpirujúce dni
s Jánom Košturiakom a Danielom Hevierom,
ktoré Vás posunú ďalej a zanechajú stopu
27. – 28. 4. 2012, Bratislava

Ján Košturiak
Vytvoril metodiku inovácií a vytvárania
strategických príležitostí.

Daniel Hevier
Vyvinul vlastnú metódu
na vzbudzovanie kreativity.

Rozvoj ľudského potenciálu a kreativity pre inovácie


















vlastnosti inovátorov a ich rozvoj
od manažmentu inovácií k inovácii manažmentu
slobodné firmy a princípy slobody v práci
ako motivovať kreatívnych ľudí k výkonom?
firmy potrebujú novú generáciu lídrov
rozvoj ľudského potenciálu pre zvýšenie inovačnej schopnosti firmy
ako milovať krízové situácie
od firmy výroba k firme inovácie, od produktivity ku kreativite
spoznaj vlastné limity a nauč sa s nimi pracovať
čo je to strategické vedomie?
dorozumej sa so svojím blížnym – tajomstvá komunikácie
kedy je improvizácia nutná a kedy škodlivá?
čo je to kolektívna kreativita
vizionárstvo bez snívania a fantazírovania
klient je skrytý zamestnanec firmy (nový postoj k zákazníkovi)
ako rozhorieť svoje vyhasnutie
a ďalšie témy, ktoré prinesú účastníci stretnutia

Kreatívny tréning je vhodný pre
manažérov na stredných a vrcholových pozíciách.

Prihláste sa čo najskôr.
Počet účastníkov je limitovaný a prihlášky budú vybavované podľa dátumu prijatia.

Daniel Hevier
Popredný slovenský spisovateľ a výtvarník, autor vyše 100 kníh, vydavateľ a vysokoškolský pedagóg
a priekopník tvorivého písania na Slovensku. Počas desiatok rokov vyvinul vlastnú metódu na
vzbudzovanie kreativity, ktorá úzko reaguje na potreby praxe a rozvíja osobné dispozície každého
jednotlivca.
www.hevi.sk

Ján Košturiak
Kouč, konzultant a učiteľ, ktorý dlhodobo pracuje v podnikoch na rozvoji inovačnej kultúry a ľudského
potenciálu. Vytvoril metodiku inovácií a vytvárania strategických príležitostí, ktorú úspešne použil v
desiatkach úspešných firiem. Napísal na túto tému viaceré knihy a články, ktoré vyšli na Slovensku i
vo svete.
www.ipaslovakia.sk

Termín
Piatok, 27. 4. 2012 (9:00 – 17:00) a Sobota, 28. 4. 2012 (9:00 – 14:00)

Organizátor
IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, Žilina

www.ipaslovakia.sk

Účastnícky poplatok
290,- Eur bez DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme a
občerstvenie. Ubytovanie si rezervuje a hradí každý účastník osobitne.

Spôsob prihlásenia a viac informácií





Faxom: +421 (0)41 23 99 082
Telefonicky: +421 (0)41 23 99 080, +421 (0)910 944 226
E-mailom: lendvayova@ipaslovakia.sk
Prípadne prostredníctvom: www.ipaslovakia.sk/eobchod

Prihláška na seminár s Jánom Košturiakom a Danielom Hevierom
Titul, Meno a Priezvisko:
Tel.:

E-mail:

Funkcia:
Názov spoločnosti:
Mesto:

Ulica:

PSČ:

Dátum:
Podpis:

Nezabudnite, počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa preto čo najskôr.

