
Redefinujte 
leadership:
vnímejte potenciál lidí, inspirujte je 

a přinášejte výsledky

INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ



Pomáháme organizacím dosahovat 
výsledků, které vyžadují 
kolektivní změnu 

chování.
Obsah + lidé 
+ technologie



K realizaci svých 
nejdůležitějších cílů 
využívají jednotný 
proces.

Každý jednotlivec v 
organizaci si osvojuje 
návyky efektivity.

Nejúspěšnější společnosti 
mají zvládnuté čtyři oblasti:

Výzvy, na kterých 
nejvíce záleží

Budují inkluzivní 
kulturu založenou 
na důvěře.

Rozvíjí výjimečné lídry 
na všech úrovních 
vedení.



Přístup FranklinCovey 
k dosažení průlomových 
cílů

Inovativní platforma udržuje zapojení 
účastníků, pomáhá v aplikaci poznatků do 
praxe a L&D manažerům umožňuje snadnou 
správu a měření výsledků. 

Zkušení konzultanti a lektoři sestaví a 
dodají řešení na míru vaší organizaci.

Špičkový obsah založený na 
nadčasovych principech vede 
učastníky ke změně myšleni, ke 
kolektitvní změně chování a 
efektivněji spolupracovat.

Obsah Lidé Technologie
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„Situace, které se rychle vyvíjejí, odhalují 
slabá místa organizace.“ 

— MARTIN REEVES, NIKOLAUS LANG 

A  PHILIPP CARLSSON-SZLEZAK
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„Způsob myšlení lídrů se změnil. Redefinovat
leadership už pro ně není jen možnost. Pokud
chtějí dosahovat lepších, průlomových výsledků
pomocí zapojení lidí, je to nutnost.“

— PAUL WALKER, CEO FRANKLINCOVEY
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Společnosti s nejvyšším procentem 
zapojených zaměstnanců dosahují o 21% 
vyššího zisku než společnosti s průměrně 
zapojenými zaměstnanci.
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Redefinujte leadership

• Leadership založený na důvěře a inspiraci

• 6 klíčových kompetencí pro vedení týmu

• Systém pro realizaci strategických cílů







The HOW Report; A Global Empirical Analysis of How Governance, Culture and 

Leadership Impact Performance – www.LRN.com

















Kolik procent ze 
strategií, které
začneme, nepřinese
očekávané výsledky?

85%+
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Lfjal;

Licence 

All Access Pass

Flexibilita
Přístup ke všem programům a materiálům      

FranklinCovey s dodáním v různých formách.

Dopad
Využijte náš obsah setříděný podle vašich   

konkrétních potřeb. 

Hodnota
Výrazně vyšší počet uživatelů s nižší cenou za 

osobu. 



KEYNOTE SPEAKER:
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, PhD., 
egyptolog a archeolog



20. 4. 2023 Praha, Spojka Karlín



Naší
m

Naším posláním je inspirovat jednotlivce a organizace
a pomáhat jim využívat vlastní potenciál.

Nechte se inspirovat.
Zůstaňte s námi ve spojení.

LinkedIn
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