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Vážení manažeři, obchodní přátelé a podnikatelé,  
 
ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie Vás zveme na další z tradičních 
setkání v Podnikatelském institutu PYRAMIDA, s.r.o., tentokrát na velmi aktuální téma: 
 

 
 

„Manažerská práce pro korporaci, či jakýkoliv větší podnik, vyžaduje nejen vůdčí a organizační 
schopnosti,  ale také znalost a pochopení nepsaných zákonů a hodnotového systému, podle kterého 
se  firma řídí a posuzuje jednání zaměstnanců i obchodních partnerů.“ Je užitečné se s nimi seznámit. 

 

KDY ? středa 9. listopadu 2011  od 9,00 do 11,00 hodin 
KDE ?  Podnikatelský institutu PYRAMIDA, s.r.o., Praha 5 - Jinonice, Karlštejnská 30 
KDO ?   Ing. Milan Prypoň, MBA, který je velmi zkušený konzultant. Po 12 let byl členem 
 vrcholového vedení společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., kde působil ve funkci 
 generální ředitel Hewlett-Packard Slovenská Republika, Česká republika a zároveň 
 jako ředitel divize služeb a prodeje. 
 

Nesnídejte doma, přijďte k nám!  
 Seznámíte se s potřebnými znalostmi a schopnostmi nutnými pro úspěšnou  

 manažerskou práci v korporaci, či větším podniku. 
 Získáte užitečné informace a seznámíte se s možnostmi jejich praktické aplikace. 
 Budete moci prodiskutovat své zkušenosti, poznatky a projekty.  
 Setkáte se s odborníkem a současně i zkušeným praktikem.  

   
Těšíme se na obohacující setkání. 
                                           Srdečně Vás zve PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, ředitel institutu 

 

PPRROOGGRRAAMM::      
Manažerská snídaně   

Jak přežít v korporaci a dosáhnout úspěch? – interaktivní přednáška  

 Jak vybírat ty „správné“ lidi do vedoucích funkcí za účelem dalšího rozvoje firmy  
a zvyšování motivace zaměstnanců 

  Jak je možné, že někdo udělá“ kariéru“ a jiný ne? 
  Nahlédnete do tajemství, které odlišuje „skvělého“ od pouze „dobrého“ manažera.  

Pohoštění s neformální diskuzí a výměnou informací a kontaktů 
 

Partneři akce:  
Vysoká škola aplikované psychologie a její centrum CŽV. 
 

Nakladatelství Grada, a.s.  
Na setkání budete mít možnost seznámit se s vybranými tituly nakladatelství Grada, a.s. 
Něco navíc: získáte kupóny na 15% slevu na nákup knih. Vylosovaní 3 účastníci snídaně  
obdrží na místě od nakladatelství GRADA vybrané publikace s manažerskou tématikou. 

 

EduCity.cz  
Portál s největší on-line nabídkou vzdělávacích kurzů, programů a konferencí v ČR a SR.                           

 

Prosíme, potvrďte svoji účast co nejdříve, nejpozději  do 4. listopadu 2011 do 17:00 hodin 
na emailovou  adresu institut@pyramidasro.cz,  
nebo telefonicky  na číslech:  251 611 455, 251 612 282, 739 571 753. 
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