22. 5. 2018 (úterý, 8:30-13:00 hod.)
Praha

SETKÁNÍ S INSPIRACÍ aneb
zapomeňte na mileniály, přichází GENERACE Z
Generace Z ve věku 16-22 let nebo také iGenerace, generace skloněných hlav, generace mladých zpovykaných fracků, kteří si ničeho
neváží, nechtějí moc pracovat, všechno chtějí hned! Nebo generace zvídavých, hledajících smysluplnost a chovajících se podle doby, do
které se narodili? Jací jsou doopravdy? Co je motivuje, co je zajímá, jaké mají hodnoty, čím je můžeme oslovit a získat jako zaměstnavatel
nebo jako rodič? Máme pro Vás čísla, porovnání se světem, pohled Zetek, pohled zaměstnavatele i pohled novináře a spisovatele.

Senta Čermáková

Karel Kovář alias KOVY

Eva Veisová

Erik Tabery

Director, Brand & Strategic
Innovations, Deloitte; česká top
manažerka světového formátu

Youtuber a vlogger, významný
představitel a influencer
Generace Z

Výkonná ředitelka průzkumné
agentury Ipsos UU, divize
zaměřené na kvalitativní
výzkumy a insighty

Novinář, významný komentátor
politicko-společenského dění,
šéfredaktor týdeníku Respekt

• Jak zaujmout mladou
generaci jako
zaměstnavatel?

• Z - kdo jsme, co chceme
a co nabízíme?

• Jaká je generace Z
u nás a ve světě?
Co říkají čísla?

• Mladá generace
ve společnosti historicky
a dnes

Program
08:30 - 09:00 hod. Registrace, ranní káva, zahájení
09:00 - 09:30 hod. Eva Veisová, Ipsos, Prezentace aktuální studie o Generaci Z. Jaká je generace Z u nás a ve světě?
		

Co říkají čísla?

09:30 - 10:00 hod. Kovy (Karel Kovář), youtuber a vlogger, Z - kdo jsme, co chceme a co nabízíme? Sdílím, tedy jsem.
10:00 - 10:30 hod. Senta Čermáková, Deloitte, Jak získat a motivovat mladou generaci? Jak probudit talent?
10:30 - 11:00 hod. Coffee break
11:00 - 11:30 hod. Erik Tabery, Respekt, Mladá generace ve společnosti historicky a dnes
11:30 - 12:15 hod. Panelová diskuze
12:15 - 13:00 hod. Oběd a networking
		

Autogramiáda knih (Ovšem, autor Kovy; Opuštěná společnost, autor ErikTabery)

Cena
Cena za program 		
SLEVA 15 % pro 3 a více osob

2 900 Kč / 1 osoba 			
Cena je uvedena bez DPH a zahrnuje občerstvení včetně oběda.
2 400 Kč / 1 osoba

Partneři akce

POSITIVE s.r.o., 4D Center - Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Tel.: + 420 224 210 749, www.positive.cz
Sledujte nás na našem facebooku: www.facebook.com/manazerskevzdelavani

