
Event-Blender: To, co pro Vás můžeme udělat.

školení

cílové skupiny účastníků
administrativní pozice

exekutivní pozice
obchodní pozice

nižší/střední/vyšší management
HR pozice

pozice v oblasti marketingu
pozice v oblasti služeb

zaměření

hard-skills
soft-skills

příklady témat již realizovaných školení

aktivní akvizice
proces řízení změn

situační vedení lidí
telefonická komunikace

prezentační dovednosti
zaměření na zákazníka
řešení obtížných situací
argumentace a vyjednávání

asertivita
vedení výběrových pohovorů
emoční inteligence a zvládání konfliktních situací
předávání přímé zpětné vazby - pochvala a kritika
týmová dynamika - lídr, facilitátor a členové týmu
obchodní dovednosti - organizace, strategie a osobnostní příprava

nastavení rozvoje zaměstnanců a předávání rozvojové zpětné vazby
MBTI typologie - specifika preferencí výběru a jejich vliv na týmovou dynamiku
kompetenční modely - rozvoj tvrdých a měkkých kompetencí u zaměstnanců
efektivní komunikace v souvislostech (bariery v komunikaci, konflikty, asertivita, emoční inteligence)

při školeních využíváme produkty CleverMinds

přednášky

oblast bezpečnosti - významný bezpečnostní analytik
oblast firemní psychologie

oblast prodeje a obchodu

oblast managementu a situačního vedení lidí

oblast řízení změn

oblast emoční inteligence

oblast komunikace

oblast efektivity procesů ve společnostech

a další...

oblast první pomoci

workshopy

vedení (facilitace) porady týmu s konkrétními výsledky
řešení konfliktních situací

řešení problémových úloh a úkolů v nejrůznějších oborech a situacích

firemní snídaně

rozjezdy nových projektů

poděkování zaměstnancům
motivace zaměstnanců
řízení změn

zajímavá témata k diskutování

assessment a development centra náborové dny

tvorba kompetenčních modelů

identifikace vhodných kandidátů

rozvojové dny
tvorba rozvojových plánů zaměstnanců

hodnocení zaměstnanců

práce psycholožky
práce specialisty vzdělávání

mentoring a konzultace

optimalizace inzerce v procesu náboru zaměstnanců

oblast prodejních dovedností

oblast manažerských dovedností
oblast LEAN a Kaizen

vnitřní a vnější komunikace

marketing
terapie s psycholožkou
bezpečnostní problematika ve společnostech

sportovní laboratoř

prožitkové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců včetně teambuildingových akcí

psi Husky

koloběžka s Husky

horská túra na sněžnicích

dogtrekking

Husky workshop

psí spřežení - léto i zima
musherův den

divočina s Husky
expediční záchrana

kurzy defenzivní střelby

prožitkové aktivity v pískovcových skalách

kurzy přežití

ČR

na divoké vodě
zimní přežití

v horách

ve městě
v přírodě

Rakousko

na divoké vodě

v horách

Chorvatsko
na moři

teambuldingové akce na pořádané míru zadavateli
teambuldingové akce pro zaměstnance a klienty

eventy - události

oslavy výročí firmy
setkání zaměstnanců

family day
dětský den

setkání s obchodními partnery
setkání s klienty

pronájem prostor rekreačního areálu Pod Císařem - Ostrov u Tisé

prezentační videa společností
profesionální multimediální záznam z firemní akce
prezentace společnosti - interní i externí
multimediální materiál pro potřeby náboru zaměsntnaců

jsme pořadatelé a partneři

Snídaně Šampiónů
Úhelný muž
CleverMinds in life


