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Zapojte lidi do hry, která se dá vyhrát 
Vyšší produktivita, kvalita nebo rychlost – kde vy chcete dosáhnout lepších výsledků? Od určité úrovně lze 

výrazného zlepšení docílit jen díky změně v chování lidí. Změna chování není snadná ani vynutitelná, ale je 

nezbytným předpokladem k tomu, abyste dosáhli nejen jednorázového úspěchu, ale naplňovali náročné cíle 

opakovaně a dlouhodobě. A možná vás překvapí, že to bude lidi bavit. 

Co můžete konkrétně udělat pro rychlé a výrazné zlepšení? 

Připojte se na on-line a zapojte se do diskuze. Ve 45 minutách si ujasníme: 

▪ v čem spočívá skutečné zapojení lidí a proč na něm tolik záleží, 

▪ jak můžete lidi zatáhnout do hry, kterou mohou vyhrát, 

▪ jak správně definovat cíl, 

▪ proč organizacím a týmům schází zaměření, 

▪ jak to vše funguje v praxi a co můžete hned udělat. 
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SETKÁME SE ONLINE 

18. 10. 2021, 14.00–14.45 hod.  
Setkání a diskuze vede Ondřej Komanec, Execution Practice Leader a konzultant FranklinCovey 

▪ Účast doporučujeme členům vedení firem, zejména výrobním či provozním ředitelům.  

▪ Nejedná se o školení. Pozvánka platí pro dvě osoby z jedné společnosti. Účast je bezplatná.  

▪ Setkání probíhá v prostředí Zoom, je vedeno živě, umožňuje zapojení účastníků prostřednictvím audia a videa. 

 

            
 

 

REGISTRACE 

Jak díky zapojení lidí dosáhnout  
zlepšení o 10 % za 5 měsíců? 

On-line s FranklinCovey 

o výjimečných výsledcích 

  

Online s FranklinCovey o výjimečných výsledcích 

Vyberte si další téma: Využijte skrytý potenciál ve vaší organizaci a Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti 
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