•

Chcete růst podnikatelsky, odborně a lidsky?

•

Ocenil(a) byste možnost sdílet zkušenosti, získat
rychlou zpětnou vazbu nebo inspiraci?

•

Kolik úsilí investujete do snahy setkávat se s majiteli, řediteli a manažery firem v regionu a v ČR?

•

Hledáte nové kontakty, partnery, dodavatele, zákazníky?

Staňte se
členem
klubu

Klub funguje od roku 2012
Klub je pro mě výborným zdrojem pro sdílení zkušeností. Stále je co se učit. V pracovní, ale přesto velmi
přátelské, atmosféře mne to opravdu baví!

Tohle je klub podle mého gusta. Zkusil jsem už leccos, ale
teprve tady mám pocit, že neztrácím čas. Na nic si nehrajeme, sdílíme zkušenosti, učíme se a potkáváme inspiraci.

GRAFTON, Eva Boczanová, Area Manager Bohemia

KODAP, Vlastimil Sojka, jednatel

Členská setkání
Scházíme se každý měsíc a věnujeme se jinému tématu. Střídáme osobní růst s odborným manažerským
vzděláváním. Zveme zajímavé osobnosti a lektory. Sdílíme, diskutujeme, předáváme si své zkušenosti z
různých firemních prostředí, inspirujeme se navzájem a získáváme zpětnou vazbu od ostatních.

•

Zahájení: 7:30 - 8:15 Snídaně a interní sdílení aktuálních témat mezi členy

•

Téma: 8:15—10:00 Workshop/ host/ lektor/ zajímavá osobnost

•

Diskuse
Obvyklý čas: 7:30—10:30 hodin v salonku Grand hotelu Imperial, Liberec.
Roční členský příspěvek: 15 000,- Kč bez DPH.

Organizátor klubu: Aperta, s.r.o.
Kontaktní osoba: Martina Černá m.cerna@aperta.cz

Informace o členství:
15 000,- Kč bez DPH/rok
Tento poplatek zahrnuje:
•
účast pro jednu osobu z firmy (většinou za firmu dochází jeden
stálý manažer či přímo majitel, výjimečně dle tématu za sebe pošle náhradu)
•
10 setkání (workshop, lektor, zajímavý host či osobnost)
•
snídani
•
kontakty na členy klubu
•
možnost konzultací s odborníky/lektory
•
možnost spolurozhodovat o programu klubu
•
možnost spolurozhodovat o nových členech klubu
•
lednový novoroční večírek
Poplatek se hradí fakturou na začátku kalendářního roku.
Poznámka: Pokud se setkání a workshopu účastní druhá osoba z firmy zároveň se členem, hradí
tato osoba poplatek 200,- Kč bez DPH.

Přijďte si vyzkoušet atmosféru klubu Management mě baví
Než se rozhodnete pro členství, můžete se zúčastnit 2 setkání.
Poplatek za účast hosta, který není členem klubu činí: 500,- Kč bez DPH.

Nejsem člověk, který rád vstává brzo ráno. Jednou za měsíc ale vstávám s chutí.
Mám totiž možnost pravidelně snídat s lidmi, kteří v managementu a byznysu už
něco dokázali a společně pak probíráme palčivá témata ze života manažera nebo
se účastníme workshopů zajímavých lektorů.
Ta setkání jsou vždy inspirující a management mě pak opravdu baví. Kdo by
pro to nevstal?
JABLOCOM, Vítězslav Žalud, technický ředitel

