POLETNA ŠOLA VODENJA
z BRANKOM ŽUNCEM
Želite osvežiti vodstvene prijeme in spoznati izzive vodenja v prihodnosti?
Vam zmanjkuje prijemov in idej za motiviranje sodelavcev?
Potrebujete nov vodstveni zagon in dodatno energijo?

Poletne
šole
2019

Maximalno 10
udeležencev
“Za pretekle uspehe se gradijo spomeniki,
plačo pa si je treba zasluži� vsak mesec
posebej.”

Branko Žunec
Mednarodni Trener & Coach

Koliko vaših sodelavcev se tega zaveda?

INVESTICIJA V IZJEMEN PROGRAM

Diamantni paket: 900,00 EUR + ddv (vključeni vsi stroški) + literatura, videoprogram, e-knjiga
+ individualni coaching v obsegu 2 uri z Brankom Žuncem*
Zla� paket: 660,00 EUR + ddv (vključeni vsi stroški) + literatura, videoprogram, e-knjiga
*Diamantni paket SAMO ZA PRVE TRI PRIJAVLJENE!
www.bmcint.si

info@bmcint.si

Barbara 051 399 036

Jolanda 031 352 234

Zakaj poletna šola vodenja?

Vodstvena komunikacija, ki prepriča in motivira
ZKP prijemi za razrešitev težav
Sodobni in učinkoviti pristopi za več zavzetosti
sodelavcev in ekipe
+
Odlična energija
Izmenjava izkušenj
Nepozabno druženje
REZERVIRAJTE SI

DAN 1:

Izzivi vodij za prihodnost
• 6 vplivnih sil na vodenje v prihodnos�
• Vodenje generacije Y in milenijcev
• Vodenje sodelavcev z “dolgoletnim stažem”
• Vodenje zahtevnih sodelavcev (močan EGO)
• Vzpostavitev in okrepitev vodstvene avtoritete
• BMC Nova piramida potreb

TERMIN:
1. skupina (do 50):
27. in 28. avgust
2. skupina (nad 50):
29. in 30. avgust
Hotel Krvavec

Vodja kot mo�vator
• BMC Formula odličnega vodenja
• Sodobni pristopi mo�viranja
• Mo�vacijski prijemi, ki delujejo (ŽE/ŠE, V.O.K.,...)

info@bmcint.si

Vodstvena psihologija in komunikacija, 2. del
• 5 najpogostejših težav v komunikaciji in kako se jim
izogni�
• Učinkovito uvajanje sprememb / Formula zaupanja
• Če si dober, te iščemo ... Če si slab, te najdemo
• 3 zlate komunikacijske navade izjemnih šefov
Vodja kot trener in coach
• BMC Model “Word Class” coachinga
• 5 vodil za izgradnjo zmagovalne ekipe
• Checklista za odlično pripravo in izvedbo vodstvenega
coaching razgovora 1:1
• Trening, trening, trening,... (v parih, v ekipah)

Vodstvena psihologija in komunikacija, 1.del
• Moč navad - kako premakni� “ledeno goro”
• Spoznajte moč svojega EGA in kako ga vodi�
• Spoznajte 8 �pov sodelavcev in kako jih vodi�
• Trening, trening, trening,... (v parih, v ekipah)

www.bmcint.si

DAN 2:

*Ekskluzivno za poletno šolo - dve poglavji iz najnovejše
knjige Branka Žunca, Evolucija vodenja

®

Barbara 051 399 036
Jolanda 031 352 234

