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NOVÝ SVĚT
aneb nejen přežít, ale i uspět
ON LINE PROGRAM PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT – pro manažery
poboček, prodejních nebo interních specializovaných týmů,
manažery regionu, projektů nebo malých provozoven, atd.
On line program Vám nabízí praktické návody, řešení a inspiraci v diskusích
pro nejen zvládnutí současného krizového stavu, ale též pro nastavení
správných opatření a vhodné komunikace směrem k týmu a partnerům –
zákazníkům, dodavatelům a státu.
STARÝ SVĚT KONČÍ A NOVÝ PŘICHÁZÍ. Jak připravit sebe a své lidi na používání on
line komunikačních technologii, na nové způsoby prodeje produktů a služeb.
• Jak se to vše může projevit ve změně strategie firmy a její taktice?
• Jaké body jsou pevné, záchytné, na čem mohu stavět?
• Jaká opatření udělat na 6 měsíců a ihned, abychom přežili a získali výhodu?
Nejen o tom je třeba mluvit a získávat validní informace pro kvalitní rozhodování právě teď.
Nabízíme tým zkušených expertů z řad bankéřů, právníků, CEO, majitelů úspěšných firem,
psychoterapeutů a mezinárodních konzultantů.
Můžeme Vám ihned pomoci a podpořit Vás při práci z domova a při změně taktiky, stylu
práce, komunikace - jak ve firmě, tak i externě směrem k zákazníkům, dodavatelům.
Pětitýdenní program je rozdělený do pěti on line setkáních:
• na úvodní webinář
• s následnými třemi individuálními on line koučováními
• a na závěrečný webinář formou diskuzního fóra a sdílení zkušeností.
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CÍLE P R O G R A M U
• Uvědomit si nové trendy a možná ohrožení , co je přechodné a co trvalé a najít stabilní pevné záchytné body pro
své další rozhodování a konání.

• Připravíte si jasný 6 měsíční plán přežití cash flow, interních opatření, externí komunikace se zákazníky, dodavateli a
zaměstnanci, dáte svému okolí jistotu a „světlo na konci tunelu“.
• Navrhnete si okamžitá operativní řešení, opatření, nový reporting, komunikaci se zákazníky.
• Naučíte se více využívat komunikační on line technologie při řízení firmy a vedení lidí.
• Využijete psychologické a psychoterapeutické profesionality našich koučů pro udržení psychické stability ve
firmě i ve své rodině – nebudete na to sami.
• Připravíte se na predikovatelnou reakci bank, dodavatelů, zákazníku i státu s cílem nejen přežít, ale v Novém
světě zaujmout místo s konkurenční výhodou.
• V důsledku tak převedete svou firmu a lid i v ní do změněného světa, včetně své rodiny.
• Dáte svému okolí jasný signál, pevné záchytné body, jistotu a klid a omezíte stres , pocit ohrožení a syndrom
vyhoření.

V ČEM JE PROGRAM UNIKÁTNÍ?
• SVOU FORMOU – prostřednictvím webinářů nabízíme
možnost získat validní informace o ekonomice, legislativě,
státní správě vzhledem k očekávaným makro rozhodnutím,
která se promítnou ekonomiky.

• SVOU TECHNOLOGIÍ - naučíte se pracovat s novými
technologiemi, které použijeme pro práci s lidmi i
zákazníky v budoucnu.

• SVÝM OBSAHEM – zahrnuje desatero, co dělat a na
co myslet, viz obsah programu.

• SVÝMI ÚČASTNÍKY – budou zde konzultanti, právníci,
bankéři, psychoterapeuti, další účastníci z naší nebo
jiných firem, každý přispěje svým know whow.

• SVOU POHOTOVOSTÍ – začínáme ihned, protože
kdo rychle dává, dvakrát dává.

• SVOU ORGANIZACÍ – obsahuje webinář, kde získáte
know how. Obsahuje individuální koučování, případně
průběžné workshopy a závěrečný diskuzní webinář.
Zúčastnit se můžete, čeho budete chtít.
Díky individuálním i týmovým on line koučováním si můžete na
týdenní bázi uchovat psychickou stabilitu a včasnou korekci Vámi
zaváděných opatření.
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STRUKTURA P R O G R A M U
OBSAHOVÝ RÁMEC - OCHUTNÁVKA TÉMAT, KTERÁ NÁS CELÝM
PROGRAMEM BUDOU PROVÁZET A BUDEME JE SPOLEČNĚ I
INDIVIDUÁLNĚ DISKUTOVAT

ÚVOD
• Jak používat Meet, Skype, Teams, Zoom a
další komunikační technologie při řízení firmy a
vedení lidí?
• Nový svět aneb co se děje a co už se nikdy
nevrátí?
LEADERSHIP
• Strategická opatření – jaká strategie platí, co
mám uplatňovat do praxe dnes ?
• Desatero přežití a změn v krizi
• Taktická opatření – která musím udělat na
dalších 6 měsíců?
• Operativní rozhodnutí a pravidla
ROZHODNUTÍ
• Úkoly pro každého – prakticky
• Nové formy prodeje – virtuální schůzky se
zákazníky, virtuální tréninky, virtuální vedení lidí
• Jak si uchránit CORE lidi v týmu?
• Jak se postarat o svou rodinu?

KOMUNIKACE
• Jak komunikovat - do vlastní firmy, s dodavateli
a zákazníky?
• Jak dělat virtuální double visits, porady,
koučování a sdílení best practices
• Jak propouštět lidi, jak je přesouvat na jiná
pracovní místa?
• Jak provádět změny, nepopulární opatření?
• Jak zajistit obrat a splatnost?
VLASTNÍ PSYCHOLOGIE
• Jak se z toho všeho nezhroutit?
• Špinavé triky, se kterými se můžeme potkat
• Jak zvládat vlastní obavy, jak se vyrovnat s
opatřeními, která musím provést a jsou mi
nepříjemná?
• Panika, pasivní agresivita a jak na ni

CELÝ PROGRAM PROBÍHÁ POMOCÍ WEBINÁŘŮ, NA DÁLKU, BEZ
OSOBNÍHO KONTAKTU. POTŘEBUJETE JEN KVALITNÍ PŘIPOJENÍ NA

INTERNET, POČÍTAČ A EMAIL.
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ORGANIZACE P R O G R A M U
WEBINÁŘ

KOUČOVÁNÍ

WEBINÁŘ

ÚVODNÍ KNOW HOW
WEBINÁŘ

INDIVIDUÁLNÍ
KOUČOVÁNÍ

V URČENÝ DEN A HODINU
SE PŘIPOJÍME NA WEBINÁŘ
A BĚHEM 2-3 HODIN
PROJDEME CELOU
PŘIPRAVENOU
PREZENTACI A SPOLEČNĚ
PRODISKUTUJEME
OBSAHOVÝ RÁMEC.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK
DOSTANE 3 INDIVIDUÁLNÍ
KOUČOVÁNÍ - KAŽDÝ
TÝDEN HODINU, KDE SI
„PŘETAVÍ“ KNOW HOW DO
SVÉHO PROJEKTU „NOVÝ
SVĚT“ NA MÍRU - PRO
SEBE, PRO SVŮJ TÝM,
SVOU FIRMU.

ZÁVĚREČNÝ WEBINÁŘ
NA VÝMĚNU
ZKUŠENOSTÍ

KOUČOVÁNÍ PROBÍHÁ ON
LINE, BEZ SETKÁNÍ,
STEJNOU TECHNOLOGIÍ
JAKO WEBINÁŘ.

V URČENÝ DEN A HODINU
SE SETKÁME NA WEBINÁŘI
ON LINE. ÚČASTNÍCI
PREZENTUJÍ A DISKUTUJÍ,
JAKÁ OPATŘENÍ PŘIJÍMAJÍ,
JAK FUNGUJÍ, CO
VYMYSLELI, ČEMU SE
VĚNUJÍ – VŠE
DOBROVOLNĚ, S CITLIVÝM
OHLEDEM NA GDPR A
INTERNÍ INFORMACE A
JEJICH DISKRÉTNOST.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ORGANIZACI
• 1. týden - termín úvodního know how webináře (2-3 hodiny):
• 7. dubna 2020 - 1. běh nebo 17. dubna 2020 - 2. běh, vždy od 10:00 hod.
• 2. týden - individuální koučování – 50 min – termín dle dohody
• 3. týden - individuální koučování – 50 min – termín dle dohody
• 4. týden - individuální koučování – 50 min – termín dle dohody

• 5. týden – závěrečný webinář na výměnu zkušeností (2-3 hodiny):
• 15. května 2020 - 1. běh nebo 22. května 2020 - 2. běh, vždy od 10:00 hod.
• Každý webinář nebo koučování pro každého jednotlivého účastníka stojí 5.000 Kč bez DPH.
• Zúčastnit se můžete, čeho budete chtít. Jedné části či všech pěti.
• Úvodní webinář si můžete zakoupit a pustit si nahraný za cenu 2.000 Kč bez DPH.
• K webináři se připojuje tým - business konzultantů, CEO, psychoterapeut.

Přihlaste se na hana.cermanova@palatinumcampus.cz nebo na +420 771 132 005.

VAŠE PODPORA JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ.
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