A nyerő csapat 2019-ben. Ahol a generációk értik egymás szavát.
Csapatépítési trendek – 2019

Hogyan értsük meg egymás szavát?

Időpont: 2019. február 7. (csütörtök) 9.30 –16.00

Helyszín: Budapest, The Experience Center, Szentmihályi út 171. Konferenciaterem, 3. em.

Nem egy nyelvet beszélünk? Akkor mi tarthatja össze a csapatot?

Áthidalhatatlannak látszanak a generációk közötti kulturális különbségek?

Építsen 2019-ben is nyerő csapatot! Kedvezményes regisztráció!

Miről szólunk?

A generációk intelligenciája és kultúrája közötti különbség egyre nagyobb. Hogyan értsük meg egymás szavát?
Hogyan kommunikáljunk? Nagyon különböző térben tudnak otthonosan mozogni a huszonévesek , a negyven
fölöttiek és az azon túliak? Mégis, hogyan alkothatnak egy csapatot? Mi a közös nevező, közös nyelv
2019-ben, amivel egy cél érdekében együtt tudnak dolgozni? S, ha végre megtörténik, elmennek, újak jönnek, és
kezdődik minden elölről. A munkaerőhiányos világban inkább örüljünk az érzelemkötődések hiányának? Egyáltalán,mi
számít összetartó erőnek egy nyerő csapatban 2019-ben? Mi a nyerő motiváció?

A technológiai, digitalizációs intelligencia mindent visz a csapatban is? Más már nem is számít? 2019 nagy kérdéseire
azonnal használható válaszok a Piac & Profit konferencián.

Kiknek szólunk?

Az új kihívásokra az új válaszokat megkapjuk a konferencia előadóitól. Azonnal hasznosítható tanácsokat, tudásokat
osztanak meg a csapatépítés fontosságával tisztában levő cégvezetőkkel.

Kiemelt témák

Keynote Speaker, szakmai vezető: Ludvigh Károly, Stratego

A ma ideális csapatösszetétel. Belbin újraértelmezve!
2019-ben mi a nyerő motivációs eszköztár? Munkaerőhiány ellenében.
Előbb képezzünk, aztán motiváljuk? Mitől maradnak tovább a cégnél?
Keresd meg a csapat véleményvezérét. Suttogó kommunikáció a folyosón.
A kiégett, csapatszellemet romboló munkatársak megtalálása és kezelése.
Az Y-generációnál a munkahelyi barátság erősebb a lojalitásnál. Hogyan fordítsd ezt a cég
hasznára?
A csapat vezetőjének elengedhetetlen képességei 2019-ben. Az eltérő kultúrák integrálása.
A csapattagokkal kialakult szívügyek kezelése.
Tényleg az innovatív, digitálisan intelligens munkatárs ma a leghatékonyabb csapattag?
Úgy érzed, nem tudsz együtt dolgozni a „múlt” kultúrájával nem rendelkezővel? Mit tegyél?
A hiányokat, lyukakat töltsd ki, de ne dolgozz helyettük! Eredményes szankcionálások.
Generációs problémák: helyesírási, viselkedési, kommunikációs hiányosságok. Mit kezdjünk vele?
A kkv-kra szabott gyors megoldások, technológiák.
A szépirodalmon felnevelődött és a digitális kor gyermekei egy csapatban. Tolerancia, de honnan?
Felkért előadók

Borbély László executive coach, szervezetfejlesztő, SPA Tudásbázis Kft., Bíró Nóra tréner, MOST, Braun Katalin
coach tréner, Coaching Humana Kft., Horváth Soma ügyvezető, KKV-Műhely, Ludvigh Károly ügyvezető, Stratego,
Nagy Zoltán gazdasági tanácsadó, Kontikon, Nardai Brigitta ügyvezető, System Bridges Kft., Szabó Csaba
vezérigazgató, Develor Tanácsadó Zrt., Táczos Gábor ügyvezető, Team Training, Toldi Zsuzsanna ügyvezető,
Aquilone Training Kft., és még sokan mások…

Earlybird kedvezménnyel indulunk!

Részletes program és regisztráció
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