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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. Tématem tohoto setkání jsou: 
 

 
 

 

Řízení organizací za obtížných podmínek vyžaduje jak změnu strategie,                        
tak i novou firemní kulturu a procesní změny. 

 

KDY ? čtvrtek 2. února 2012  od 9,00 do 11,00 hodin 
KDE ?  Podnikatelský institutu PYRAMIDA, s.r.o., Praha 5, Karlštejnská 30 
KDO ?   Doc. Ing. Roman ZUZÁK, Ph.D., prorektor Vysoké školy aplikované psychologie, 
 autor publikace Strategické řízení podniku, nakladatelství GRADA, 2011 
 

Nesnídejte doma, přijďte k nám!  
 Seznámíte se s vlivem globálního prostředí na naše firmy. 
 Budete moci konzultovat strategické reakce své firmy na změny ve vnějším prostředí.  
 Dozvíte se jak dosáhnout konkurenční výhody v podmínkách hyperkonkurence.  
 Konkrétní příklady Vám odhalí případová studie. 
 Setkáte se s odborníkem a současně autorem řady odborných publikací.  

   

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

 

PPRROOGGRRAAMM::      
Manažerská snídaně   

Podnikové strategie pro 21. století – interaktivní přednáška a případová studie  

  Vliv globálního prostředí  
  Strategické reakce firmy na změny ve vnějším prostředí 
  Jak dosáhnout konkurenční výhody v podmínkách hyperkonkurence 
  PŘÍPADOVÁ STUDIE  

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 – mediální partner 
Portál s největší on-line nabídkou vzdělávacích kurzů, programů a konferencí v ČR a SR.                           

 
Prosíme, potvrďte svoji účast co nejdříve, nejpozději do 30. ledna 2012 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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