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Mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh
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O veletrhu

Zveme Vás na seminář v pátek 11.3. 2016 ve 13:00 - 13:45 hod. a 16:00 -
16:45 hod., seminární místnost č. 238.

Karel Viták

Celý svůj profesionální život se věnuji především
procesům spojeným s obchodem a marketingem,
ale nevyhýbám se ani výrobě. A to od poradenství,
přes vzdělávání až po výzkum trhu (testování).
Průběžně si rozšiřuji svoje znalosti a dovednosti tak,
abych byl schopen dělat práci na úrovni odpovídající
potřebám klientů. Vždy se snažím vést poradenství,
vzdělávání, individuální nebo kolektivní koučování tak,
aby mohli účastníci zavést nové informace a postupy
do své praxe. Když vidím, že se projekt podařil, tak to
je pro mne ta nejlepší motivace. A nezáleží na tom,
zda to byli TOP manažeři, mistři, obchodníci,
pracovníci z administrativy, výroby, nebo call centra.

Centrum andragogiky, s. r, o.

Vzdělávací a poradenská společnost poskytující komplexní firemní vzdělávání a zefektivňování
činnosti firem a organizací. Společnost pořádá otevřené i uzavřené vzdělávací akce, konference, diskuse,
poradenství, analýzy vzdělávacích potřeb a realizaci komplexního programu. Své služby nabízí nejen
klientům z výrobní, nevýrobní podnikatelské sféry, ale také nepodnikatelským subjektům z různých odvětví
a nově i veřejnosti. Společnost má vlastní unikátní metodiku Global skills®, která je postavena na globálních
dovednostech, výsledcích a pohledu. Za znak vývoje a konkurenceschopnosti lze považovat i dokončení
výstavby nového školicího střediska v Hradci Králové, které nabízí moderní, příjemné bezbariérové prostředí.
Vlastní zázemí umožnilo vznik komunitního centra CIHELNA, jež zve celé rodiny k zábavě, vzdělávání
a k setkávání s významnými osobnostmi.

www.centrumandragogiky.cz

Seminář se koná ve spolupráci se vzdělávacím portálem Edumenu.cz a Asociací institucí vzdělávání
dospělých ČR.

"Život není stres! aneb Cesta k vlastní"Život není stres! aneb Cesta k vlastní
stabilitě", seminářstabilitě", seminář

22. 02. 2016

Veletrhy

vyberte si veletrh  

Kalendář akcí Prodej vstupenek Tiskové středisko Kontakt Stavba expozic

CZEN Ř E M E S L A  2 0 1 6

 

upozornit na akci

http://www.incheba.cz/
/
/
/o-veletrhu.html
/o-veletrhu/novinky-vystavovatelu.html
?pagetype=print
http://twitter.com/intent/?text=%22%C5%BDivot+nen%C3%AD+stres%21+aneb+Cesta+k+vlastn%C3%AD+stabilit%C4%9B%22%2C+semin%C3%A1%C5%99+-+Novinky+vystavovatel%C5%AF+-+Lingua+Show+-+Incheba+http://www.linguashow.cz%2Fo-veletrhu%2Fnovinky-vystavovatelu.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.linguashow.cz%2Fo-veletrhu%2Fnovinky-vystavovatelu.html&t=%22%C5%BDivot+nen%C3%AD+stres%21+aneb+Cesta+k+vlastn%C3%AD+stabilit%C4%9B%22%2C+semin%C3%A1%C5%99+-+Novinky+vystavovatel%C5%AF+-+Lingua+Show+-+Incheba
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=cs&url=http://www.linguashow.cz%2Fo-veletrhu%2Fnovinky-vystavovatelu.html
/veletrh_lingua_show_cz/images/content/news/2016-22-02-20-08-06-800-800-0-40283-2016-02-22-zivot-neni-stres-aneb-cesta-k-vlastni-stabilite.jpg
http://www.centrumandragogiky.cz
http://www.edumenu.cz
http://www.aivd.cz
/veletrh_lingua_show_cz/images/resize/ca--logo_702x600.jpg
/o-veletrhu.html
/o-veletrhu/zakladni-udaje.html
/o-veletrhu/odborni-partneri.html
/o-veletrhu/medialni-partneri.html
/o-veletrhu/novinky-vystavovatelu.html
/o-veletrhu/registrace-skol.html
/profesionalni-koucink-registrace.html
/pro-vystavovatele.html
/doprovodny-program.html
/fotogalerie.html
/seznam-vystavovatelu.html
/reklamni-prilezitosti.html
/stavby-expozic.html
/ubytovani.html
/kontakty.html
http://www.incheba.cz/kalendar-akci.html?tab=agenda&filtr_veletrhy=1
http://www.ameba.eu/
http://www.incheba.cz/uvodni-stranka.html
http://www.incheba.cz/kalendar-akci.html
http://www.incheba.cz/prodej-vstupenek.html
http://www.incheba.cz/tiskove-stredisko.html
http://www.incheba.cz/kontakt.html
http://www.incheba.cz/stavba-expozic.html
http://www.linguashow.cz/
http://www.linguashow.cz/en.html
http://www.incheba.sk


Aktuality: Tady jste správně! Kafland -   Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich
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