#InterLeader® 2019-20
Inventa-Silicon Valley Program
in Strategy & Leadership
Komplexní vzdělávací program, který již 25 let akceleruje rozvoj vrcholových
manažerů i nastupujících talentů ŠPIČKOVÝCH českých, slovenských i mezinárodních
firem. Program připravuje a rozvíjí společnost Inventa, spol. s r.o., průkopník moderní
průpravy manažerů, svou činnost zahájila v roce 1987.

Éra digitální ekonomiky přináší přelomové, „exponenciální“ změny, výzvy, příležitosti. Zásadně mění
postavení a role lídrů ve firmách i nároky na jejich způsobilosti, celou osobnost.

SILICON
VALLEY
jako zdroj inspirace, know-how
a praktických zkušeností pro uchopení
strategických souvislostí digitální
transformace

KLÍČOVÁ TÉMATA PROGRAMU:

Vůdčí způsobilosti zítřka, nové
modely chování, důraz na
kulturu

Inovace produktů i obchodních
modelů

Strategie řízená
z budoucnosti, tvorba
konkurenční výhody příští
generace

Jako výzva k hledání nových cest zvyšování
a rozvoje konkurenceschopnosti

Schopnost přitáhnout,
kreativně využít, udržet si a
rozvíjet lidský potenciál

Kultura digitální ekonomiky otevřenost, rovné příležitosti,
respekt, spolupráce

Jako vzor tvrdé práce i schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet
lidský potenciál

Jako průkopník agilní inovativní podnikatelské kultury špičkových výkonů v prostředí
exponenciální digitalizace

HLAVNÍ PŘÍNOSY ÚČASTI
Posláním programu #InterLeader® 2019-20 je příprava vůdčích osobností rozvoje podnikání
schopných čelit náročným výzvám a aktivně využívat příležitostí digitální transformace a dalších
průlomových změn 21. století. Program staví na inovovaných zkušenostech, inspiracích a tradici
mezinárodního programu InterManager®. Přiblíží best practices ze špičkových firem – průkopníků
digitální ekonomiky z kalifornského Silicon Valley. Zprostředkuje nejlepší světové a tuzemské
koncepty a zkušenosti v oblasti strategie, tvorby a řízení inovací, disruptivních modelů podnikání,
rozvoje vůdcovství, firemních transformací a proměn firemních kultur digitálního věku . Je
koncipován jako volný ucelený cyklus „samonosných“, avšak systémově propojených výcvikově
řešitelských seminářů (akčních workshopů).

INTERAKTIVITA
Program je vysoce
interaktivní – moderní
koncepty a metody účastníci
aplikují na vlastní rozvojové
problémy a podnikatelské
příležitosti mateřských firem.

SYSTÉMOVÝ RÁMEC
A PRAKTICKY
UCHOPITELNÉ
NÁSTROJE

Program zprostředkuje osvojení
moderních konceptů, modelů,
metod a nástrojů. Tvorba
interaktivní strategie na
platformě strategických scénářů
kvalitativních i kvantitativních.
Klademe důraz na
Design inovativních modelů
individuální i týmové sdílení
podnikání. Inventika –
vlastních řešení, praktických
platforma pro tvůrčí řešení
zkušeností, názorů i
záměrů. Integrální součástí problémů a spolupráci agilních
programu je tvůrčí diskuse. týmů. DigiReadiness Analysis –
analýza připravenosti firem na
digitální transformaci…

DŮRAZ NA VYUŽITÍ
NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ
PRAXE
Využití digitálních technologií a
inovací pro rozvoj vztahů se zákazníky – umělá inteligence (AI),
digital customer care, kreativní
segmentace.
Know-how a best practices lídrů
digitalizace a firemní agility v
Silicon Valley – Hewlett Packard,
Cisco Systems, Google – Alphabet, Singularity University, Intel,
Microsoft, Tesla, Apple, Amazon,
La Jolla Center for Studies of
the Person i vůdčích evropských
korporací (Siemens, Philips, Linde
Gas, InBev, Shell, AGC,
Volkswagen…).

KNOW-HOW A
ZKUŠENOSTI
UZNÁVANÝCH
MANAŽERSKÝCH
OSOBNOSTÍ
Jako Guest Leaders v
programu vystoupí dvacítka
českých a slovenských
vrcholových manažerů. Podělí
se o své, profesní i životní
zkušenosti, znalosti, úspěchy
i neúspěchy, inspirace,
hodnotové orientace.

Zúčastněné podniky 1995 – 2018
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.

Podrobný obsah jednotlivých modulů programu naleznete nawww.InterLeader.cz

Nositelem programu #InterLeader® 2019-20
je společnost Inventa.

Lídry programu jsou ONDŘEJ LANDA
(zakladatel a ředitel společnosti
Inventa, přední český poradce v
oblasti tvorby a implementace
strategií, řízení transformačních
projektů, rozvoje inovačního
potenciálu a firemní kultury ) a JAN
ZADÁK (český manažer, který se
podílel na transformaci společnosti
Hewlett Packard Corp. jako člen jejího
nejvyššího vedení: Member of the
Executive Council & Executive VicePresident, Global Sales).

- YOUR
BUSINESS
INNOVATORS.

Přes 30 let zajišťujeme transfer špičkového
podnikatelského know-how a nejlepší světové
manažerské praxe v projektech zaměřených na
inovaci podnikatelské výkonnosti a strategickou
konkurenceschopnost klientů.
Své know-how jsme získali v partnerství a
spolupráci s významnými mezinárodními
manažerskými institucemi, například CIOSWorld Management Council, EMA - European
Management Association, American
Management Association, Management
Centre Europe, efmd - European Foundation
for Management Development, The Prince of
Wales Business Leaders Forum, The Conference
Board – European innovation Council, SMS
– Strategic Management Society, IAM –
International Academy of Management, Center
for Creative Leadership. V programech Inventy
své způsobilosti rozvíjelo již na 50.000 českých a
slovenských manažerů.

10 MODULŮ STUDIA
(9 dvoudenních a 1 třídenní)

1.

Agilní vůdcovství pro 20. léta

22. – 23. KVĚTNA 2019

2.

Leadership in Practice
(Silicon Valley Know-How)

12. – 13. ČERVNA 2019

3.

Inventika pro agilní týmy
a digitální transformaci

12. - 13. ZÁŘÍ 2019

4.

Tvorba interaktivní strategie
pro éru digitální transformace

9. – 10. ŘÍJNA 2019

5.

Strategie a realizace digitální transformace

6. – 7. LISTOPADU 2019

6.

Strategické scénáře, umění řídit
z budoucnosti

22. – 24. LEDNA 2020

7.

Obchodní strategie v éře digitální ekonomiky,
inovace obchodních modelů
19. –20. ÚNORA 2020

8.

The People Challenge:
Rozvoj a uvolňování potenciálu lidí

25. – 26. BŘEZNA 2020

9.

INOVACE ! INNOVATION !!
Kreativita

22. – 23. DUBNA 2020

Agilní firma, rozvoj organické
proinovační kultury

20. – 21. KVĚTNA 2020

10.

Podrobný obsah jednotlivých modulů programu naleznete na www.InterLeader.cz

ORGANIZACE
Program je certifikován.
Certifikace je dvoustupňován:
1. stupeň: CERTIFIKÁT potvrzující AKTIVNÍ ÚČAST
v dílčích modulech
2. stupeň: CERTIFIKÁT potvrzující
ABSOLUTORIUM programu #Interleader® 2019-20
(dle skutečné aktivní účasti a řešitelských
výstupů)

MÍSTO KONÁNÍ
Vzdělávací program probíhá v Praze.
Jednotlivé moduly se konají buď
v hotelu Mamaison Hotel Riverside
Prague (Praha 2), či v hotelu Clarion
Congress Hotel Prague (Praha 9)

Manažerka programu:
Dorotea Vejmelková, MA
Telefon: 777 293 222
E-mail: dorotea@inventa.cz

CENÍK
KOMPLEXNÍ ÚČAST na celém programu
#InterLeader 2019-20 – 10 modulů, 21 dnů
Závazné přihlášky doručené do 10. 4. 2019

Závazné přihlášky doručené po 10. 4. 19

1 účastník

270 000 Kč + DPH

300 000 Kč + DPH

2 účastníci

520 000 Kč + DPH

560 000 Kč + DPH

3 účastníci

750 000 Kč + DPH

790 000 Kč + DPH

On-line přihláška je k dispozici na webu:
www.InterLeader.cz

Cena zahrnuje studijní materiály, podpůrný software, náklady na certifikaci. Nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu. K vložnému bude připočtena zákonná DPH.

Vybrané ohlasy a reference
na program InterLeader ® 2005-2018

“InterLeader v Česku nemá konkurenci a je potřebný.“ Michal Veselý, generální ředitel, Credento 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, protože vždy přináší zajímavé impulsy pro řízení podniku. Také do projektu InterLeader vysíláme
již několik let vedoucí manažery. 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, CEO, 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 dny - 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, člen představenstva, ředitel Jaderné divize, ČEZ, a.s
„Implementuji principy tvůrčí segmentace do našich zákaznických strategií a v organizaci to sklízí positivní ohlasy :-). Diky za inspiraci a nové 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.

Pořadatelská organizace
INVENTA, spol. s r. o.
Fabiánská 679 / 4, 162 00
Praha 6
www.inventa.cz

Partner akce
Mamaison Hotel
Riverside Prague
Janáčkovo nábř. 1115/15, Anděl
150 00 Praha 5-Smíchov

