POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
198. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 18. 10. 2012
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1

"Engagement jako zdroj růstu“

program ke 100. výročí celosvětově působící vzdělávací
společnosti Dale Carnegie® Training

Jak získat silnou motivaci pracovníků? Jak mohou vůdčí osobnosti organizace
vytvářet firemní kulturu, která podporuje vysoké pracovní nasazení? Odpovědí je
slovo, které v budoucnu často uslyšíme – Engagement. S novým pohledem na
pojem „angažovanost zaměstnanců“ přichází v roce svého 100. výročí společnost
Dale Carnegie® Traning.
Z historie: 22.10.1912 v New Yorku představil Dale Carnegie první kurz řečnických
dovedností a položil tak základ něčemu, co do té doby neexistovalo – vzdělávání
dospělých...
V programu vystoupí: Vlasta Korbová, Martin Másílko a Radka Vaňková ze
společnosti Dale Carnegie Czech spolu s váženými hosty společnosti, absolventy DC
kurzů.

Součástí programu bude slavnostní křest prvního čísla nového exkluzivního
časopisu „Osobní rozvoj“, který přináší články od špičkových světových
odborníků, čtenáři mají možnost konfrontovat svou životní cestu a životní styl
s řadou výjimečných a úspěšných lidí, kteří prošli ve svém životě různými etapami
a stupni osobního rozvoje. Klade důraz na originalitu a kvalitu života. Časopis
představí a pokřtí ředitelka projektu Jaroslava Timková.

V průběhu večera bude losována tombola o zajímavé ceny! Hlavní cena je
poukaz na účast v originálním kurzu Dale Carnegie® Course v hodnotě 24 990 Kč.
Dále oblíbené knižní novinky z dílny Dale Carnegie§ Associates,vydané
nakladatelstvím Práh, které bude možné také na místě zakoupit s klubovou slevou
pro tento večer.
Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za rozumné ceny.
K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek vpravo od dveří.

S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz


Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Informace z minulých programů Pražského manažerského klubu najdete na:
http://www.cma.cz/cs/prazsky-manazersky-klub-akce.aspx

Krátké představení vystupujících:

Vlasta Korbová
Vlasta je absolventkou Právnické fakulty Karlovy univerzity
Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor divadlo a moderování.

a

Již více než 15 let působí jako trenérka a konzultantka Dale
Carnegie® Training v ČR. Je také zodpovědná za řízení a přípravu standardních
DC vzdělávacích kurzů a také programů připravovaných na míru malým i velkým
společnostem. Je partnerem ve společnosti Dale Carnegie - DC Czech, s.r.o.
Tréninkové zkušenosti: Dale Carnegie® Course, Přesvědčivá komunikace, Time
Management, Obchodní dovednosti, Management, Leadership, Péče o zákazníky
a mnoho dalších témat.
Reference: ABB, Coty, Honeywell, Komerční banka, Oracle, Předsednictvo vlády
ČR, Škoda Auto, Ško-Energo, Tupperware, Walter, atd.
www.dalecarnegie.cz

Martin Másílko
Martin je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci
a Prague International Business School, kde získal titul MBA.
Má více než 20 let zkušeností v manažerských pozicích.
Od
roku 1996 působí v oblasti organizačního i osobního rozvoje. Získal mnoho
certifikací jako trenér i konzultant a účastnil se akreditačních programů společností:
Accenture, DTI - Raytheon Professional Services, Hamsley Fraser, Forum
Corporation, Imparta, Ask-Teach či Huthwaite. Je partnerem ve společnosti Dale
Carnegie - DC Czech, s.r.o.
Tréninkové zkušenosti: Obchodní a vyjednávací dovednosti, Coaching, Leadership,
Manažerské dovednosti, Trénink trenérů, Komunikační dovednosti, Změna firemní
kultury, Osobnostní typologii a mnoho jiných programů.
Reference: Tiscali, T-Mobile, Telefónica, IBM, Microsoft, Zentiva, Grünenthal,
Oriflame, Maxxium, Ontex Group, Nestlé, Unilever, Lufthansa, atd.
www.dalecarnegie.cz

Radka Vaňková
Radka je absolventkou Fakulty Ekonomiky a managementu ČZU
a titul MBA získala z The Nottingham Trent University.
Má více než 15 let praxe v manažerských pozicích a od roku 2001
působí v oblasti vzdělávání jako konzultant a trenér. Absolvovala akreditační
programy společností DOOR Training, Imparta, Ask-Teach, Improve Consultancy
a Dale Carnegie ® Training. Radka spolupracuje s EMCC (Coaching and Mentoring
Council) v ČR. Je partnerem ve společnosti Dale Carnegie - DC Czech, s.r.o.
Tréninkové zkušenosti: Personal Image, Prezentační a komunikační dovednosti,
Obchodní a vyjednávací dovednosti, Manažerské dovednosti, Dale Carnegie ®
Course a mnoho jiných témat.
Reference: Český Telecom, ČSOB Leasing, GECO, GEOSAN Group, VATECH-EZ
Praha, Telefónica Czech Republic, MONDI Štětí, NUTRICIA, atd.
www.dalecarnegie.cz

Jaroslava Timková

Jaroslava Timková, nezávislá novinářka, která se v poslední době věnuje
osobnímu rozvoji.
Vytvořila si vlastní edici knih 21 dnů. Po dobu 21 dnů hovoří s osobností a
zaznamenává rozhovory.
Je přesvědčená, že důležitou součástí osobního rozvoje je pozitivní příklad
a inspirace od lidí, kteří žijí to, po čem toužíme. Takovou inspirací je nový
magazín Osobní rozvoj, který na 240 stranách přináší řadu návodů,
technik a zejména osobních příběhů, které nám pomůžou růst a ukazují,
že všichni řešíme podobné věci, že jsme si podobní, bez ohledu na věk,
pohlaví nebo vzdělání, že jsme lidé, kteří se liší jen tím, na jaké úrovni ve
svém osobním rozvoji jsou.

