
Inšpirujúce 
prostredie, 
ktoré pomáha 
objavovať 
seba, 
nachádzať 
nové 
myšlienky 
a spoznávať 
nové veci.

Partnerom  
podujatia je

prevádzkovateľ  
siete kaviarní

Amrop Vás pri príležitosti celoročných osláv 25. výročia personálneho poradenstva 
na Slovensku a vlastného úspešného a inšpirujúceho pôsobenia na slovenskom 
a stredoeurópskom trhu pozýva na ďalšie z odborných diskusných stretnutí pri šálke kávy

Všetci účastníci získajú prístup 
k testu a spoznajú danosti,
ktoré ich udržia v biznise, 
a oblasť, v ktorej vytvárajú 
najvyššiu hodnotu pre tím.

Náš pohľad 
na Leadership 

Consulting 
>>>

Správy a fotografie 
z minulých stretnutí 
zo série Coffee Time 

>>>

Viac informácií 
o programe 

Talent Dynamics
 >>>

Na stretnutí predstavíme výnimočný program rozvoja ľudí a tímov, ktorý 
vyvinuli v najmodernejšej ekonomike sveta – v Singapure. Spolu s hosťami 
Vám ukážeme, ako aj Vy môžete využiť nástroje merateľného budovania 
dôvery prostredníctvom Talent Dynamics Business Development Program. 
Príďte s nami osláviť naše výročie a podeliť sa o najnovšie trendy v budovaní 
a rozvoji tímov. Radi privítame členov správnych orgánov a vrcholového 
manažmentu, výkonných riaditeľov, personálnych manažérov a podnikateľov.

Účasť je bezplatná, avšak počet miest je limitovaný. 
V duchu pravidla First Come, First Served 
a pre lepšie organizačné zabezpečenie prosíme 
o potvrdenie účasti do 5. februára 2015  
na e-mailovej adrese jana.hyzova@amrop.sk 
alebo na tel. čísle 0904 159 473. 

Pozvánka je určená pre jednu osobu z jednej 
spoločnosti.

www.amrop.sk

VYBERTE SI PRE VÁS NAJVHODNEJŠÍ TERMÍN, MIESTO A HOSŤA, KTORÝ SA S VAMI PODELÍ O SKÚSENOSTI:

tentoraz na tému  Dynamika talentu
Aj vďaka Vašej podpore a spolupráci sme sa stali tým, kým sme. V Amrope sme náš biznis vždy 
stavali na dôvere a tomuto konceptu veríme aj dnes. Chceme sa s Vami podeliť o radosť, ktorú 
máme z výsledkov, a o vášeň zo zmysluplnej práce, ktorá nás napĺňa. 

17. február 2015
9.00 až 12.00 hod.
Bratislava
Panta Rhei, Poštová ulica

18. február 2015
9.00 až 12.00 hod.
Košice
Panta Rhei, Atrium Optima

24. február 2015
9.00 až 12.00 hod.
Žilina
Panta Rhei, Aupark SC

Vladimír  
Vůjtek

úspešný  
hokejový  
tréner

Martin  
Kohút

úspešný  
manažér  
a podnikateľ

Richard  
Rybníček

úspešný  
manažér  
a komunálny  
politik

Podujatím bude sprevádzať 
a diskusiu bude viesť 
ambasádorka nášho 
dvadsiateho piateho výročia 
Andrea Vadkerti, ktorá je 
nielen skvelou televíznou 
moderátorkou, ale aj 
vyhľadávanou trénerkou 
a koučkou.


