Ivan Balogh (Plzeňský Prazdroj) * Gabriel Berdár (BVI, MOG Assistance,
dříve Český Telecom, Dell, Xerox) * Gilles Bérouard (Havas)
* Pavel Bobošík (Ekran OAO, Novosibirsk, dříve Sahm)
* David Brož (Versalis, dříve Velux) * Stanislav Bruna (MERO)
* Tomáš Budník (O2) * Jiří Cienciala (Třinecké železárny)
* Pavel Cyrani (ČEZ) * Kamil Čermák (ČEZ ESCO)

PŘÍLEŽITOSTI
PŘÍLEŽITOSTI – ZMĚNA
ZMĚNA – STRATEGIE
STRATEGIE – INOVACE
INOVACE –
KREATIVITA
KREATIVITA – VŮDCOVSTVÍ
VŮDCOVSTVÍ PRO
PRO OBNOVENÝ
OBNOVENÝ RŮST
RŮST
* Jan Červinka (Adastra Group) * Luboš Čipera (Mediatel)
* Jiří Devát (dříve Cisco Systems, Microsoft) * Zbyněk Frolík (Linet) *
Tomáš Halík (Česká křesťanské akademie) * Martin Gebauer (České
Radiokomunikace) * Josef Havelka (Česká spořitelna)
* Petr Choulík (Linde Gas) * Pavel Kafka (Česká manažerská asociace,
dříve Siemens) * Radoslaw Kaskiewicz (3M) *
* Hana Krbcová (ČEZ Korporátní služby) * Ondřej Landa (Inventa)
* Libor Láznička (Barum Continental) * Marian Marek (PosAm –T-Mobile)
* Rudolf Melezinek (3M) * Eduard Míka (Netrail Holding, Mall.cz)
* Petr Míkovec (ČEZ Nová energetika a Invencapital)
* Ladislav Možný (AXA, dříve T-Mobile) * Ivo Němeček (Cisco Systems) *
Luboš Pavlas (Sev.en EC, a.s.) * Eduard Palíšek (Siemens ČR )
* Ľubomír Páleník (Hartmann-Rico) * Jan Pešek (TPCA )
* Jiří Pavlíček (Aspironix) * Ivan Pilný (PSP ČR,
Tuesday Business Network) * Petr Pokorný (Walmark, dříve sanofiaventis,
Zentiva) * Miloslav Rut (BDO-IT, dříve Foxconn) * Libor Sehnal (ACG Flat
Glass Czech) * Ivan Souček (ČEPRO) * Michal Stachník (Cisco Systems)
* Martina Šmidochová (Dimension Data, dříve Microsoft)
* Miloš Štěpanovský (ČEZ, JE Dukovany) * Jiří Václavík (Gumotex)
* David Vrba (Zátiší Group, dříve 3M) * Bohdan Zronek (ČEZ, JE Temelín)

You must be the change
you wish to see
in the world.”
Mahatma Gandhi

InterLeader®®
Certifikační program
v tvorbě strategií,
řízení změn
a inovací, rozvoji
vůdcovství
21. ročník
Nositelem programu InterLeader® 2017-18 je
společnost Inventa s.r.o., jeho spolupořadatelem
a garantem Společnost pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství.

Posláním programu InterLeader® je příprava vůdců rozvoje podnikání schopných čelit náročným výzvám 21. století. Program staví
na inovované tradici mezinárodního programu InterManager®, výsledcích mezinárodního výzkumného projektu Next Generation
Leadership® a kombinuje nejlepší světové a tuzemské zkušenosti. Je koncipován jako volný cyklus tuzemských výcvikově řešitelských
seminářů (akčních workshopů).
Vedoucím lektorem, koučem a konzultantem programu je PhDr. Ing. Ondřej Landa, CSc., prezident Inventa Group, předseda Společnosti
pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, přední český poradce v oblasti tvorby a implementace strategií, řízení transformačních
projektů, rozvoje inovačního potenciálu a firemní kultury. Lektorský tým dále tvoří vůdčí podnikatelské a manažerské osobnosti –
majitelé, předsedové představenstev, generální ředitelé a jednatelé úspěšných dynamických podniků

®

InterLeader
®

Nositelem programu InterLeader 2017-18 je společnost Inventa s.r.o., jeho spolupořadatelem a garantem Společnost pro strategické
řízení, inovace a podnikatelství.

Hlavní přínosy pro účastníky :
certifikace unikátního know-how
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Promyšlený cyklus akčních workshopů: vysoce interaktivní, individuální
i týmové sdílení praktických zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů
a vizí
Systémový rámec : seznámení s moderními koncepty, modely, metodami
a nástroji tvorby strategie, řízení změn a inovací, transformace firemní
kultury, rozvoje kreativity a vůdčího potenciálu v pojetí garanta programu
O. Landy
Aplikační potenciál: osvojení uceleného souboru metod, technik a
nástrojů řešení rozvojových problémů řízení a podnikání
Páteř: Setkání a interakce s lídry špičkových společností; poznání
jejich vyhraněného vůdčího stylu + unikátní ředitelské a profesionální
strategické, inovační a transformační zkušenosti, strategie a vize
výrazných osobností
Inspirace: sdílení firemních přístupů, vizí a strategických záměrů, i
osobních zkušeností a aspirací účastníků formou připravených prezentací
Nejlepší praxe - best practice : studijní a inspirační návštěvy ve špičkových
inovativních společnostech: 3M, Cisco Systems, Vydavatelství Economia,
Linet, O2, TPCA Toyota Peugeot Citroen Automobile
Inovativní řešení: týmové řešení aktuálních rozvojových problémů
mateřských podniků účastníků, jejich prezentace a diskuse
Transfer formou individuálních implementačních a osobních rozvojových
plánů
Podpora: ad hoc implementační koučink, přístup na uzavřený extranet
InterLeader® - znalostní a řešitelské báze programu
Uznání nových vůdčích způsobilostí formou trojstupňové certifikace :
1. certifikát aktivní účasti v dílčích modulech
2. osvědčení o absolvování programu Interleader®
(podle skutečného rozsahu)
3. diplom o absolutoriu programu Interleader® (po získání 105
Kreditů a doložené aplikaci výstupů z programu)

Zúčastněné
podniky 1995 - 2016
2N Telecom, a.s. * Adastra Corporation * Aero Vodochody, a.s. * ADW Holding, s.r.o. * ALBI Česká
republika, a.s. * Aliachem, a.s. * Anect, a.s. * Armatury Group, a.s. * Assecco CR, a.s. * Autel,
s.r.o. * Barum Continental, a.s. * Benzina, a.s. * BOS Automotive Products CZ s.r.o. * Carling,
s.r.o * Cembrit Bohemia, a.s. * COFFEEBREAK s.r.o. * Czech Coal, a.s. * ČEPS, a.s. * ĆEPRO, a.s.
* Česká rafinérská, a.s. * Český Mobil a.s. * ČESKÝ TELECOM a.s. * ČEZ, a.s. * ČKD DIZ, a.s. *
CPI Hotels, a.s. * ČSOB Leasing, a.s. * DesignSkola, s.r.o. * Edscha Automotive, * Egis Praha,
s.r.o. * Endata, a.s. * EnBW Energy Trading GmbH * ESA Logistika spol. s r.o. * Eurest CZ, s.r.o.
* Eurotel, a.s. * Eurotel Slovakia, a.s. * eYello CZ, a.s * GIST, s.r.o. * Goodyear Dunlop Tires
CZ, s.r.o. * Granitol, a.s. * GTS Novera, a.s. * Hewlett - Packard s.r.o. * Hotel InterContinental
Praha * Hydrosystem Project, a.s. * Cheming, a.s. * Chemopetrol, a.s. * ICZ, a.s. * IKEA HANIM,
spol. s r.o. * ICOM Transport, a.s. * Indet Safety Systems, a.s. * ING Management Services *
IVAX Pharmaceuticals s.r.o. * Jihomoravské inovační centrum * Johnson& Johnson ČR, s.r.o. *
Johnson Controls, automobilové součástky, k. s. * Kaučuk, a.s. * Keramika Horní Bříza, a.s. *
Kiesel, s.r.o. * KCT Data, a.s. * Kofola, a.s. * Komerční banka, a.s. * KOMIX, s.r.o. * Kordárna,
a.s. * KUPEG Úvěrová pojišťovna * Letiště Praha, s.p. * Lear Corporation Czech, s.r.o. * Linde Gas,
a.s. * Linet, spol. s r.o. * LogicaCMG, s.r.o. * Manpower CR, s.r.o. * Masterfoods, kom. spol.
* Mediatel, a.s. * MERO ČR, a. s. * Mero Kralupy * Microsoft ČR, s.r.o. * Mora Gorenje, a.s. *
net4net, a.s. * Omnia, a.s. * Orange Slovensko, a.s. * Ostroj Opava, a.s. * Paramo, a.s. * Pivovary
Staropramen, a.s. * Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. * Plzeňský Prazdroj, a.s. * PosAm,
spol. s. r. o. * POTOMAC CFI a.s. * Pražská energetika, a.s. * Pražská teplárenská a.s. * PREměření,
a.s. * PREdistribuce, a.s. * Preciosa a.s. * Proseat, s.r.o. * Roxtec CZ, s.r.o. * Saar Gummi Czech
s.r.o. * SAHM, s.r.o. * Sevis Brokers, o.c.p., a.s. * SERVISBAL OBALY s.r.o. * Siemens Business
Services spol. s r.o. * Sev.en EC, a.s. * Skanska CZ a.s. * Slovak Telekom, a.s. * Slovenský
hodváb, a.s. * Slovenský plynárenský priemysel, a.s. * Slovnaft, a.s. * Sochorová válcovna TŽ,
a.s. * Spolana, a.s. * Středočeská plynárenská, a.s. * Škoda Auto, a.s. * Škoda Holding a.s. *
Škoda Hutě, Plzeň, s. r. o. * Škoda TVC, s.r.o. * Tauris, a.s. * TIC Technologické inovační centrum
Zlín, s.r.o. * T-Mobile Czech Republic, a.s. * Total Solutions, s.r.o. * TrimLeader, s.r.o. * TRUMF
International s.r.o. * Třinecké železárny, a.s. * Unipetrol Rafinérie a.s. * Velux CZ, s.r.o. * Vítkovice
Steel, a.s. * Vodafone,a.s. * VVT – Vítkovice válcovna trub, a.s. * Zátiší Catering Group, a.s.
* Zentiva, a.s. ZVVZ a. s. * Železárny a drátovny Bohumín, a.s.

21. ročník

Společnost pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství
SSŘIP je nevýdělečným zájmovým profesním společenstvím
podniků i jednotlivců. Jejím posláním je výměna a šíření
progresívních domácích a mezinárodních zkušeností
(best practices), zprostředkování kontaktů se světovým
manažerským
a
podnikatelským
společenstvím.
SSŘIP je aktivním členem, resp. svou činnost rozvíjí
v partnerství s významnými mezinárodními manažerskými
institucemi, například CIOS-World Management Council, EMAEuropean Management Association, American Management
Association, European Strategic Planning Federation, efmdEuropean Foundation for Management Development, The
Prince of Wales Business Leaders Forum, The Conference
Board Europe.

Inventa, s.r.o.
Inventa, s.r.o. je česká poradenská a školicí firma, která se
specializuje na oblast tvorby a implementace podnikatelských
strategií, procesně projektové řízení změn a transformaci
podnikové kultury, rozvoj vůdcovství a lidského potenciálu
organizací.
Od roku 1990 spolupracujeme s předními mezinárodními a
českými podniky při zvyšování jejich podnikatelské výkonnosti
a konkurenceschopnosti.
Jsme spolutvůrci a partnery při realizaci řady prestižních
mezinárodních certifikačních programů. Od roku 1995 jsme
uspořádali 20 ročníků prestižního programu InterManager®
– Mezinárodní certifikační studia ve strategickém řízení.
V partnerství s Center for Creative Leadership jsme rozvinuli
projekt Next Generation Leadership® a inovovaný vlajkový
program InterLeader®.
Spolupracujeme s náročnými klienty, kteří oceňují
kvalitu, praktickou hodnotu a originalitu našich služeb
při přeměně podniků ve vysoce výkonné a inovativní
organizace, schopné úspěšně konkurovat v mezinárodním
podnikatelském
prostředí.
Na
50.000
českých
a slovenských manažerů již rozvíjelo své způsobilosti
v programech Inventy.

INVENTA – Your Business InnovatorsSM

Program a termínový kalendář
InterLeaderr®® 2017-2018 - 21. ročník

#1

Transformační vůdcovství, účinné vedení změn v turbulentním prostředí

#2

Inventika a nové příležitosti růstu : Efektivní strategický tým a inovace – od
tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci

18.-19.5. 2017

Lídři programu : Martin Gebauer, místopředseda představenstva a generální ředitel České Radiokomunikace; Tomáš Halík,
prezident České křesťanské akademie; Petr Choulík, předseda představenstva Linde Gas; Ondřej Landa, vedoucí partner,
Inventa

15.-17.6. 2017

Lídři programu : Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, Bohdan Zronek, ředitel, ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín nebo Libor
Láznička, generální ředitel, Barum Continental

#3

Strategické vůdcovství, tvorba vítězné konkurenční strategie

#4

Strategické scénáře – umění řídit z budoucnosti

#5

Marketingové strategie, konkurenční výhoda příští generace

#6

Strategické řízení lidských zdrojů, rozvoj lidského potenciálu firmy

#7

Formování proinovační kultury a vedení ke špičkovým výkonům

#8

Autentická procesní organizace - procesně řízená zákaznicky
orientovaná firma

14.-16.9. 2017

Lídři programu : Gabriel Berdár, podnikatel, investor (dříve předseda představenstva a GŘ, Český Telecom 2003-2005), Ondřej
Landa, Inventa; Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens ČR, Ivan Pilný, předseda Hospodářského výboru PSP ČR, prezident,
Tuesday Business Network [dříve generální ředitel, Microsoft ČR (1992-1998), předseda představenstva Český Telecom
(2000-2001)]; Ivan Souček, předseda dozorčích rad, Čepro a Mero

19.-21.10. 2017

Lídři programu : Stanislav Bruna, předseda představenstva a generální ředitel, MERO; Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa;
Petr Míkovec, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Nová energetika - Inv(e)nCapital; Ladislav Možný, viceprezident
pro strategii a rozvoj, AXA
Lídři programu : Tomáš Budník, předseda představenstva a generální ředitel, O2, a.s.; Pavel Bobošík, generální ředitel OAO
Ekran [dříve generální ředitel a spolumajitel Sahm CZ, 1991-2008], Luboš Čipera, generální ředitel, Mediatel, Josef Havelka,
marketingový ředitel Česká spořitelna (2013-2016), (dříve Chairman Leo Burnett C&EE a Strategic Planning Director, Ogilvy &
Mather), Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa

30.11.-1.12.
2017

18.-19.1. 2018

Lídři programu : Ivan Balogh, Executive Director, Human Capital, Plzeňský Prazdroj + Special Projects Director, SAB Miller
(2004-2015); Radoslaw Kaskiewicz, generální ředitel, 3M Central Region, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa; Rudolf
Melezinek, technický ředitel, 3M Central Region; Petr Pokorný, personální ředitel pro CEE, Walmark, dříve výkonný ředitel
pro lidské zdroje, Zentiva-sanofiaventis [2007-2011]; Martina Šmidochová, personální ředitelka, Dimension Data, jednatelka
Conectio, dříve personální a regionální ředitelka Microsoft [2002-2011]

22.-23.2. 2018

Lídři programu : Jiří Cienciala, pověřenec vlády ČR pro Severomoravský a Severočeský kraj, člen dozorčí rady (generální ředitel
a předseda představenstva 1996-2011), Třinecké železárny; Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ
ESCO, Hana Krbcová, generální ředitelka ČEZ Korporátní služby [2012-2015], Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa; Vladimír
Piskáček, ředitel redakcí, Economia

22.-23.3. 2018

Lídři programu : Jan Pešek, generální ředitel pro lidské zdroje a korporátní záležitosti, TPCA Toyota Peugeot Citroen Automobile;
Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa Marian Marek, generální ředitel a spolumajitel, PosAm-T-Mobile; Miloš Štěpanovský,
ředitel, ČEZ - Jaderna elektrárna Dukovany; Jiří Václavík, výkonný ředitel divize Automotive, Gumotex, dříve generální ředitel
Indet Safety Systems (1999-2013)

#9

Informatizace procesů, eStrategie, virtuální síťová organizace

# 10

Řízení inovací, transformační projekty – systém Socrates

19.-20.4. 2018

Lídři programu : Jan Červinka, prezident a majitel, Adastra Group; Jiří Devát, majitel a jednatel, DEVAT Innoware [dříve
generální ředitel, Microsoft ČR (2000-2006) a Cisco Systems (2011-2014)]; Eduard Míka, výkonný ředitel pro operace,
Internet Mall, člen dozorčí rady Netrail Holding, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa; Michal Stachník, generální ředitel,
Cisco Systems; Miroslav Rut, partner a místopředseda představenstva, BDO IT

17.-19.5. 2018

Lídři programu : Zbyněk Frolík, zakladatel, majitel a předseda představenstva, Linet, Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa,
Luboš Pavlas, generální ředitel, Elektrárna Chvaletice, Libor Sehnal, personální ředitel, AGC Flat Glass Czech

ZÁVAZNÁ REGISTRACE -

NOMINACE

CENÍK

Titul: ......... Jméno: ................................... Příjmení: ...........................................

nečlen
SSŘIP

Funkce: .............................................................................................................

InterLeader 2017 - celý program

Tel. / GSM: ................................................ E-mail: .............................................

1 účastník
2 účastníci
3 účastníci

Název podniku: ..................................................................................................

300 000 Kč
570 000 Kč
750 000 Kč

plný člen
SSŘIP
270 000 Kč
520 000 Kč
680 000 Kč

Adresa: .................................................................................. PSČ: ..................

Cena za jeden modul - 2denní

Tel./ústředna: ...................................... Fax: .......................................................
IČO: ................................................... DIČ: .......................................................

1 účastník
2 účastníci
3 účastníci

Bankovní spojení: ..........................................................

Cena za jeden modul - 3denní

Zúčastním se:

celého programu InterLeader® - 10 modulů

1 účastník
2 účastníci
3 účastníci

28 000 Kč
54 000 Kč
78 000 Kč

40 000 Kč
78 000 Kč
110 000 Kč

26 000 Kč
50 000 Kč
72 000 Kč

36 000 Kč
69 000 Kč
98 000 Kč

základní člen
SSŘIP
285 000 Kč
550 000 Kč
720 000 Kč

27 000 Kč
52 000 Kč
75 000 Kč

38 000 Kč
74 000 Kč
105 000 Kč

jednotlivých modulů č.: ...................................................

Datum, podpis a razítko: .................................................

Cena zahrnuje studijní materiály, podpůrný software, náklady na
certifikaci. Nezahrnuje ubytování, stravování, dopravu, poplatky
za účast na zahraničních programech. K vložnému bude
připočtena zákonná DPH.

InterLeader® 2005-2016
Vybrané ohlasy a reference
„InterLeader povazuji za počin který v Česku nemá konkurenci a je potřebný.“
Michal Veselý, generální ředitel, KUPEG Úvěrová pojišťovna
“Program InterLeader považuji za výbornou inspiraci jak pro střední, tak i vrcholové manažery.
Poskytuje široký záběr témat, zároveň zprostředkovává zkušenosti celé řady domácích i zahraničních
firem. Hosté z řad zajímavých osobností dávají programu švih a činí jej velice atraktivním.”
David Brož, generální ředitel, Velux ČR a SR
„Linde Gas se dlouhodobě účastní akcí pořádaných Inventou a SSŘIP, protože vždy přináší zajímavé
impulsy pro řízení podniku.
Také do projektu InterLeader vysíláme již několik let vedoucí manažery a činíme tak i nyní. Účast v
tomto strategickém a inovačním programu
významně napomáhá rozvoji jejich vůdčích způsobilostí.“
Petr Choulík, předseda představenstva, Linde Gas
„Díky, Ondřeji, bylo to opět moc milé, dobře se s tebou na těchto věcech pracuje, protože dokážeš
diskusi navést přesně na sweet spot tématu, o kterém to má být.“
Jan Červinka, prezident, Adastra Group
Vrátil jsem se z Vašeho kurzu nabitý energií do inovací! Jsem rozhodnut metodu Sokrates využít.
Ladislav Horčička, majitel a generální ředitel, Servisbal Obaly
„Je neuvěřitelné jaký máte network a důvěru vrcholových manažerů, kteří jsou ochotni sdílet svoje
know-how. Zatím nelituji ani jedné minuty, kterou jsem na InterLeaderu strávil.“
Petr Chládek, manažer Regionální inovační strategie, JIC Jihomoravské inovační centrum
„Odjížděla jsem nadšená. Moc se mi to líbilo a v hlavě mi zůstalo mnoho podnětů a inspirací.“
Daniela Sobieská, ředitelka, TIC Technologické centrum Zlín
„Mrzí, že už to zkončilo. Tak příjemná parta a k tomu ještě mnoho užitečných poznatků, to neni
časté.“
Václav Liška, ředitel, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
„Díky za skvělé 3dny - čekal jsem hodně a realita byla ještě dál. Celou cestu mi v autě běžely
myšlenky, jak a kde všude by šlo inventické postupy aplikovat v Elektrárně Temelín.“
Bohdan Zronek, řízení provozu ETE, ČEZ, a.s.
„Implementuji principy tvůrčí segmentace do našich zákaznických strategií a v organizaci to sklízí
positivní ohlasy :-). Diky za inspiraci a nove znalosti!“
Josef Brož, obchodní ředitel, VELUX Česká Republika, s.r.o.
„Tento kurs velmi předčil moje očekávání. Tempo, obsah a způsob použití byly maximálně vyhovující.
Neztrácel se čas zbytečnostmi a základními znalostmi. Ve srovnání s mnoha
zahraničními a většinou lokálních skutečně vyčnívá.“
Hana Šmídlová, personální ředitelka, Hewlett Packard, s.r.o.
„Systematičnost a produktivnost přednesené metody…. aplikovatelnost do praxe bez
žádné zásadně obtížné přípravné fáze.“
Marek Sláčík, Director, Acquisition and Channel Marketing, Český Mobil a.s.
„Obzvláště oceňuji, že program poskytuje komplexní rámec / metodu, řešení pro můj
problém.“
Vítězslav Ernest, generální ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.
„Pochopil jsem systém, který mi pomůže produktivněji a kvalitněji trávit čas s mými
spolupracovníky.“
Pavel Hlinka, generální ředitel, Hotel InterContinental, Praha
„…Celkově velmi dobrý program – zejména poměr mezi teorií a praktickými poznatky
z praxe… hravost, zapojení lidí, týmová práce.“
Jiří Musil, generální ředitel, Egis Praha, s.r.o.
„Nejpřínosnější jsou bohaté diskuse, iniciativa všech zúčastněných…“
Rostislav Wozniak, generální ředitel, Sochorová válcovna TŽ, a.s.
„Velmi cenná metodika a technika kreativního procesu, kreativního řešení příležitostí a
problémů ... setkání s kolegy z jiných odvětví.“
Martin Bureš, generální ředitel, Medtronic Czechia, s.r.o.
„Kurs měl obrovský přínos : témata se zevšeobecňují, myšlenky obohacují. Všichni se
mohou zapojit a být velmi produktivní. Zrodila se spousta velmi praktických a inspirativních řešení.“
Luděk Běláč, výrobní ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.
„Za nejpřísnosnější považuji jasnou strukturu, kombinaci přednášky a workshopu.“
Zdeněk Fait, generální ředitel, Lear Corporation Czech s.r.o.
„…. sebereflexe, připomenutí věcí chování, které jsou klíčové.“
Petr Novotný, generální ředitel, Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.
“Užitečné zastavení, možnost konfrontace vlastních idejí i zkušeností jak s kolegy spolustudenty,
tak i s praktikami nejlepších. To vše v tak dobře známé assertivně vlídné presentaci Ondřeje Landy.”
Pavel Kalášek, generální ředitel, Hewlett Packard, s.r.o.
„Nejpřínosnější je seznámení se a vyzkoušení si nových metod.“
Tomáš Uvíra, ředitel pro finance a controlling, Středočeská plynárenská, a.s.
„Nejvíce si cením účinných metod rozvoje kreativního myšlení a řešení problémů.“
Roman Mitrega, ředitel válcovny, Třinecké železárny, a.s.
„Za nejpřínosnější považuji …. sdílení znalostí, žádná suchá teorie, reálné příklady.“
Pavel Dolejš, ředitel partnerského prodeje, T-Mobile Czech Republic, a.s.
„Fantastický způsob vedení kurzu i obsah, příklady z praxe, vynikající zkušenosti a odborný
podklad.“
Martin Horčička, Senior Manager, Core Product Marketing, Český Mobil, a.s.
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