POZNAŃ, środa 24.01.2018
godz. 9:00 – 17:00

Plan SEMINARIUM FOOUSA VIP
DEDYKOWANEGO DLA: PRZEDSIĘBIORCÓW.
WŁAŚCICIELI BIZNESU, MENADŻERÓW

3 PANELE:
PANEL I

ROZWÓJ BIZNESU
IDEA – DZIAŁANIE – PROFESJONALIZACJA –
EFEKT
Nowy Rok to okres stawiania nowych celów zarówno osobistych jak i
biznesowych.
W obu przypadkach ludzie planują rozwój i zwiększenie osiągnięć – jednak jak
okazuje się w rzeczywistości – większość tych planów nigdy się nie ziści. Brak
czasu, zasobów, nawał obowiązków, niespodziewane wydarzenia, pilne zadania
i wiele innych przeszkód stanie nam na drodze. Tak jak w minionym roku, tak
jak dwa lata temu… tak ja zawsze dotychczas.
A jednak nieliczni Przedsiębiorcy potrafią realizować postawione cele i
znaleźć czas na wszystko, a ich przedsiębiorstwa z roku na rok stają się
większe i stabilniejsze… To Przedsiębiorcy – Liderzy, którzy potrafią zjednać
ludzi do swoich ideii.
Chcesz dowiedzieć się:
dlaczego idea jednocząca ludzi jest kluczowym czynnikiem sukcesu?
-

jak pozyskać ludzi, środki i zasoby do realizacji swoich celów?

-

co zyskasz stosując zasady sukcesu w swoim życiu i biznesie?

ROZWÓJ BIZNESU
PSYCHOLOGIA BIZNESU / PSYCHOLOGIA SUKCESU i PRAWA EKONOMII

ROZWÓJ LIDERA
ROZWÓJ ZARZĄDU
ROZWÓJ KADRY

● wizja i rola Lidera
● wyznaczanie kursu
● postawa i odpowiedzialność
● wizja i rola Zarządu
● kompetencje zarządzania
● zdolność realizacji celów
● wizja i rola Pracowników
● zdolność wykonywania zadań
● poziom zaangażowania i
lojalności

ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTWA

● od małego do wielkiego –
etapy rozwojowe
● świadomość procesów
● koszty i inwestycje – cena
zmian

WYNIKI

● przepływy ludzi, środków i
zasobów
● cena sukcesu
● owoce sukcesu

PANEL II

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
IDEA – DZIAŁANIE – PROFESJONALIZACJA –
EFEKT

Żyjemy w erze Informacji – a jednak nadal większość polskich Przedsiębiorców
próbuje wszystkiego nauczyć się na własnym doświadczeniu. To bardzo dumne
i ambitne założenia, jednak w praktyce najlepsze wyniki osiągają ludzie i
Przedsiębiorstwa, które najszybciej potrafią uczyć się tak na błędach jak i na
sukcesach innych.
Najskuteczniejsi Przedsiębiorcy współpracują ze sobą. Łączą swoje siły i
zasoby osiągają zupełnie nowe, nieznane wcześniej poziomy efektywności.
Synergia współpracy, połączenie możliwości i stref wpływów oraz wymiana
doświadczeń znaczenie przyśpieszają i ułatwiają osiąganie celów.
Czy wiesz, że:
-

wiedza jest ekwiwalentem czasu i zasobów?

wiedząc „jak” – możesz osiągać lepsze wyniki w krótszym czasie i przy
mniejszych nakładach?

WYMIANA DOŚWIACZEŃ
PSYCHOLOGIA BIZNESU / PSYCHOLOGIA SUKCESU i PRAWA EKONOMII

OBSZARY WIEDZY

● od nieświadomej niekompetencji
do nieświadomej kompetencji
● fakty – interpretacje – opinie
● wiedza subiektywna i obiektywna

POZIOMY WIEDZY

● wiedza indywidualna
● wiedza kolektywna
● wiedza uniwersalna

WARTOŚĆ WIEDZY

● myślenie indywidualne i grupowe:
szanse i zagrożenia
● wiedza, która daje satysfakcję
● wiedza, która daje wyniki

ZAKRESY WIEDZY

● co warto wiedzieć
● czym jest „szum informacyjny”
● jak selekcjonować wiedzę

● nowe obszary - emergencja
● synergia wiedzy

WYNIKI
PANEL III

FOOUSA VIP CLUB
ŚRODOWISKO SUKCESU
Miarą Sukcesu są wyniki. Sukces w biznesie jest wypadkową wielu czynników.
Jest wynikiem spotkania okazji z przygotowaniem. W dzisiejszych czasach w
olbrzymiej mierze zależy on od tego, kogo znasz i z kim współpracujesz oraz na
jakim fundamencie jest budowany.
Chcesz:
otrzymać inspirację, motywację, wiedzę, dostęp do możliwości i
zasobów?
-

poznać zasady i wartości, którymi się kierujemy?

dołączyć do VIP CLUBU i uzyskać wsparcie rozwojowe dla swojego
biznesu?

FOOUSA VIP CLUB
STRATEGIA SUKCESU

CELE I KORZYŚCI

BIZNES CLUB

● WIZJA FVC
● SYNERGIA
● ROZWÓJ
● ŚRODOWISKO
● KONTAKTY
● STREFA WPŁYWÓW

WARTOŚCI I ZASADY

MOŻLIWOŚCI

●
●
●

WARTOŚCI FVC
ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI
ZASADY REKOMENDACJI

● WIEDZA
● INSPIRACJA I WSPARCIE
● ZASOBY

FOOUSA VIP CLUB
POZNAŃ środa 24. 01. 2018.
ZAPRASZAMY
INKUBATOR BIZNES I NAUKA
ul. OBORNICKA 330, Poznań

