Před rokem bychom asi obtížně vyslovili nahlas, že lockdownům za mnohé vděčíme, ale nyní to tak
jednoznačně vidíme.
Tato náročná období nás v Art of Change přiměla k tomu, abychom se stali profesionály v tom, co poptáváte
offline i online. Letos v létě jsme dotáhli i hybridní formu a dokázali propojit v jedné místnosti živé a virtuální
účastníky.
Abychom byli srozumitelní. „Chcete se potkat?“
•

Naživo? Ano, je to možné: sídlíme v centru Prahy a máme
k dispozici moderní a příjemné prostory @Worklounge
Prague a náš tým je plně očkován.

•

Online? Ano, je to možné: Zoom, Teams, … umožní se nejen
slyšet, vidět, ale i pracovat ve skupinách a sdílet myšlenky
např pomocí Concept board apod.

•

Obojí dohromady? Ano, je to možné: Naživo u vás ve firmě
nebo jinde + plnohodnotná online interakce s těmi, kteří
nemohou být naživo.

JAKÁ JSOU NEJŽHAVĚJŠÍ TÉMATA V NAŠÍ NABÍDCE?
Hybridní leadership:
Než jste stihli přilákat lidi zpět do kanceláří, je tu další vlna opatření. Řešení je právě hybrid leadership. Pokud
chcete podpořit své manažery a týmy, Art of Change je tu pro vás a dokáže vám pomoci toto období
zvládnout.
Přihlaste se o nezávaznou konzultaci skrze email partner@artofchange.cz a věnujme se následujícím
tématům:
•
•
•

Proč řídit/neřídit návrat týmu do kanceláří po lidské stránce?
Jak tato změna může ovlivnit spolupráci, kvalitu a výkon?
Čeho si všímat a co nepřehlédnout v týmu.

Více naleznete zde.
Rozvoj B2B obchodních týmů:
Program je určený pro B2B Account manažery a jejich manažery. A to zejména ty, kteří vědí, že do budoucna
umění prodávat nestačí. Je potřeba umět pomoci klientovi dobře nakoupit. Jak se to děje v B2B a co obsahuje
tzv. nákupní cyklus?
Ve spolupráci s naším zahraničním partnerem Imparta realizujeme dlouhodobé programy „Vytváření hodnoty
pro klienta“ (Creating Client Value), které mají jednoznačný dopad do výsledků týmu. Měřitelně a dlouhodobě.
Protože program míří nejen na rozvoj obchodníků, ale jednoznačně i na jejich reálné obchodní případy a
změnu rutinních návyků.
Napište nám na partner@artofchange.cz a my se s vámi obratem spojíme.

www.artofchange.cz

ZÁVĚREM:
A na závěr – Art of Change slaví 10. narozeniny. Chtělo by to pořádnou oslavu, ale zatím se držíme zpátky a
uvidíme, co a kdy nám epidemiologická situace dovolí – sledujte nás i nadále.

Těšíme se na Vás, na Vaše dotazy a komentáře při osobním či online setkání.
S pozdravem,
Diana, Jana a tým Art of Change

www.artofchange.cz

