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Vážení manažeři, obchodní přátelé a podnikatelé,  
zveme Vás na další tradiční setkání s novými tématy 
v Podnikatelském institutu PYRAMIDA, s.r.o. v Praze 5, Karlštejnská 30  
KDY:   středa 21. září 2011  od 9:00 do 11:00 hodin 

TÉMA:    HOLISTICKÝ MANAGEMENT –  
 CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI aneb APEL DOBY  
Nesnídejte doma, přijďte k nám!  

 Získáte užitečné informace o holistickém managementu, jako celostním systémovém 
managementu, tedy managementu v souvislostech. 

 Největší přidanou hodnotou při uplatnění holistického managementu ve firmě  
 je získání nadhledu, odstupu a pochopení celkového kontextu.  

 Budete mít možnost diskutovat použití a zkušenosti s praktickou aplikací. 
 Setkáte se s odborníkem a současně praktikem.  
 Dr. Alexander HUŇÁT je zkušený konzultant a lektor systémů řízení a kontroly kvality. 

 Také auditor, který má dlouholeté zkušenosti s koučingem, moderací, facilitací, mediací 
 a mentoringem. Člen České manažerské asociace a poradce zapsaný v registru poradců  
 při CzechInvestu (HK), nositel mnoha ocenění. Poradce v oblasti managementu –  
 manažerské audity, manažerské nástroje a modely excelence.  
 Autor publikace „Neuralgické body managementu“. 
Těšíme se na obohacující setkání. 
                                 Srdečně Vás zve PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, ředitel institutu 

 

PPRROOGGRRAAMM::                                                              
Snídaně 
HOLISTICKÝ MANAGEMENT = management v souvislostech 

 Představení konceptu holistického managementu 
 Získání know-how holistického managementu 
 Co je skutečná efektivita? 
 Jak aplikace holistického managementu „brousí“ rozlišovací schopnosti manažera 

v tom, co je pro firmu správné a důležité  
 Klíčové zásady holistického managementu jako průvodce na cestě k úspěchu 
 Jak využít holistický management k získání pozice konkurenceschopné firmy 

Pohoštění s neformální diskusí, vzájemnou výměnou informací a kontaktů 
 

Partneři akce:  
Vysoká škola aplikované psychologie 
Uplatňování holistického managementu v Personal a Cross Cultural managementu.  
 

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

 

Mediální partner:  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 pondělí 19. září 2011  
do 17:00 hodin na emailovou  adresu institut@pyramidasro.cz, nebo telefonicky   
na číslech 251 611 455, 251 612 282, 739 571 753. 


