
 

POZVÁNKA NA OCHUTNÁVKOVÉ DOPOLEDNE
DŮLEŽITOST FIREMNÍ KULTURY V OBDOBÍ ZMĚN

Základní předpoklad úspěchu každé větší změny ve fi rmě je podporující fi remní kultura. 
Jakou roli hrála při projektu fúze ve společnosti STAHLGRUBER CZ s.r.o.? Přijďte se 
inspirovat a sdílet!
ÚČAST ZDARMA

Program 09:00 - 09:10       Zahájení
                            Ing. Lada Haisová, Managing Director, POSITIVE s.r.o. 

09:10 - 10:40       „Buďte řidičem své změny“ - představení projektu STAHLGRUBER CZ s.r.o.                                                     
                            Lektoři/konzultanti Lucie Nachtigalová a Vítězslav Prukner
                            • 3 fi remní kultury a co s tím?
                            • Firemní kultura podporující změnu
                            • Týmová spolupráce a udržení motivace
                            • Vyjasnění role každého zaměstnance v transformačním procesu

10:40 - 11:00       Coffee break

11:00 - 11:45       Host: Ing. Viktor Trdlica, obchodní ředitel STAHLGRUBER CZ s.r.o. 
                            Lucie Nachtigalová, lektorka společnosti POSITIVE
                            • Projekt fúze dvou českých fi rem pod novou německou značku
                            • Sladění fi remních hodnot, postojů a procesů

11:45 - 12:15       Diskuze, sdílení zkušeností

Významná německá fi rma STAHLGRUBER, středoevropská jednička v oblasti automotive 
aftermarket, v ČR postupně koupila fi rmy AUTOCORA a AUTOBENEX. V roce 2014 se rozhodla pro 
fúzi obou fi rem pod značku STAHLGRUBER CZ s.r.o.
Změna se týkala především sladění fi remních hodnot, postojů a procesů. Projekt byl sérií workshopů, 
konzultací, koučinků a sdílení zkušeností, které byly zaměřené na postoj, posílení otevřené 
komunikace, týmové spolupráce a udržení motivace.
Zaměstnanci společnosti si v průběhu projektu uvědomili možnost volby, své kompetence 
a zodpovědnosti.
Dostali včas informace a prostor pro vyjasnění vlastní role v transformačním procesu fi rmy. 

Termín 21. 10. 2016, od 9:00 do 12:15 hodin.

Místo konání 4D Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10

Přihlásit se můžete ZDE nebo na adrese: otevreneprogramy@positive.cz.

Společnost POSITIVE si vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jedné společnosti dle celkového 
počtu přihlášených.

POSITIVE s.r.o., 4D Center - Kodaňská 1441/46, Praha 10
Tel.: +420 736 621 360  •  Positive.cz.
Sledujte nás na našem facebooku:      /manazerskevzdelavani
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prava vedoucích

2. Týmový 
workshop

1. Sdílení, rotace 
zaměstnanců 

2. Teambuilding
3. Řešení problémů

1. Workshop
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