1. NAP
SZEPTEMBER 3. HÉTFŐ
9:00

9:10

2. NAP
SZEPTEMBER 4. KEDD

MEGNYITÓ

7:30

REGGELI A HOTEL NAUTIS VENDÉGEINEK

8:55

INTERAKTÍV PLENÁRIS ELŐADÁSOK

9:10

9:55

INTERAKTÍV PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Watson Playback Színház
Ráhangolódás a két napos programra

9:00

Dr. Tasnádi Tamás - adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
9:50 Adatvédelmi kalauz
Hogy biztosan elkerüld az adatvédelmi jogsértést és az ezzel járó büntetéseket

S. Tóth Márta - Nemzetközileg minősített NLP tréner, coach
Hatékony Coaching & NLP eszközök a magán és az üzleti életben
10:00 10:55 kívánt sikerek eléréséért és megtartásáért

Kovács Petra - tanácsadó szakpszichológus, tréner
Mindfulness, a teljesítménynövelő módszer, amit a Googlenél is
10:00 10:55 használnak

Az NLP segítségével olyan eszközökhöz juss, amelyeket sikerrel alkalmazhatsz
a vállalkozásod fejlesztésében, vagy az ügyfeleiddel való munkában.

Hogyan csökkentsd a stresszintet, miközben nő a kreativitás, fókuszáltság,
motiváció és az elkötelezettség

Ferling József - PR és kreatív kommunikációs szakértő, a Magyar PR
szövetség örökös tagja
11:00 11:55 Nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani

Avidor András - Magyarország első számú networking szakértője, a
BNI Magyaroszág és BNI Szlovákia franchise tulajdonosa
11:00 11:55 Networking, ami sikerre viszi vállalkozásodat

Hogy ne csak jó legyél abban, amivel foglalkozol, hanem ezt láthatóvá is tudd
tenni mások számára.

EBÉD

12:00 13:20

Hatékony eszközök egy versenyképes
szemléletmód bevezetésére

Dékány Hilda - üzletasszony, a
BEMER Group kelet-európai
teamvezetője
14:30 15:25 Színezd újra, színezd jóra!
Hogy magabiztosabb,
kiegyensúlyozottabb, és az üzleti
környezetben sikeresebb legyél

15:30 15:45

EBÉD

12:10 13:20

WORKSHOPOK
Bölcskei Mónika vezetőfejlesztő,
coach, facilitátor - Wieland
Veronika - tréner, coach, IAF
Certified Professional Facilitator
13:30 14:25 Vezetők érzékenyítése a
coaching szemléletre Theory U®
megközelítéssel

Mert a networking olyan stratégiai jelentőségű pontja egy cég növekedésének,
amely nélkül nem tud tartóssan növekedni

Mojzes Gábor - pénzügyi
szakértő
A pénzt nem elég megkeresni,
meg is kell tudni tartani
Hogyan építsd fel a pénzügyeidet,
mire figyelj, és hogyan érd el a
kitűzött pénzügyi céljaidat?

Baska Judit - a Magyarországi
Coach-szervezetek
Szövetségének elnöke
Ernyőszervezet, vagy (a)mit
akartok?

WORKSHOPOK
Berey Zita - szupervizorcoach, tréner, értékesítési
szakember
Nagy-Józsa Dorottya - az International
Önérvényesítés és
Coach Federation hazai alelnöke, az Y2Y
13:30 14:25 önértékesítés
alapítója
Hogyan legyen erősséged a
Pukkantsuk ki a generációs lufit!
pozitív első benyomás
kialakítása és hogyan válj
önmagad eredményes
értékesítőjévé?

Edelmayer Enikő - filmes
és kommunikációs
szakember
14:30 15:25 Videók ereje az online
jelenlétben

Mert az éremnek mindig két oldala
van

SZÜNET

15:30 15:45

Hogy jól használd a
videókban rejlő bevételi és
márkaépítési lehetőségeket

INTERAKTÍV PLENÁRIS ELŐADÁSOK

15:45 16:40

Máté Gábor - a Business Network International Déli Régiójának
igazgatója
Élet az üzletben és üzlet az életben

Wolf Gábor - Magyarország első számú KKV marketing szakértője
16:45 17:40 Új szakértői marketing
Hogyan tedd pénzzé a tudásodat az átalakult bevételi modellben?

SZÜNET
Szabó Gabi Master Certified Coach és a Watson Coach Iskola
coachai
18:00 19:00
Watsonnal a tervekért
17:45 18:00

21:00

Ilyés Gyula - sport coach és edző
Sport a coachingban, coaching a
sportban
Amit a sportéletben való tapasztalatokból az
üzleti életben is sikerrel alkalmazhatsz

SZÜNET

INTERAKTÍV PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Komócsin Laura - Professional Certified Coach
15:45 16:40 Jobb vezetők, jobb világ
Mert a munkaerőmegtartás legjobb eszköze a jó vezető

Hogy előnyödre tudd fordítani a kapcsolatokban rejlő üzleti lehetőséget

19:15

Hogy jól kezeld a generációs különbségek

Magyari Csaba cégcsoport tulajdonos, cégvezető - Timár András
ügyvéd
16:45 17:40 Hogyan másszuk meg a Kilimandzsárót?
Amit a hegy megmászásának a tapasztalataiból az üzleti életben hasznosítani
lehet

17:45 18:00

Hogy a nap tanulságait konkrét személyes akciótervvé formáld

GRILLVACSORA A TERASZON

Közös csapatépítő bowling
Hogy a kapcsolatok ne csak elméletben épüljenek

A programváltozás jogát fenntartjuk

ZÁRÁS

