
Text úvodního e-mailu
Subject: 
Pozvánka a registrace do ATAIRU LEADERSHIP TV, prvního živě vysílaného seriálu, který 
Tě vybaví třemi rozhodujícími dovednostmi pro rok 2023.

Text: 
Nestíháš přečíst celý e-mail? Ve zkratce: Nominovali jsme Tě jako účastníka ATAIRU LEADERSHIP TV, Prvního živě
vysílaného seriálu, který Tě vybaví pro rok 2023. Seriál má tři epizody (živé vysílané vždy v pátek 14. 10., 
4. 11. a 2. 12.) a je potřeba se do něj zaregistrovat pomocí tohoto linku (link posíláme kontaktní osobě a je potřeba
ho sem vložit). Po zaregistrování Ti dorazí uvítací e-mail a pozvánky do kalendáře na jednotlivé epizody. Prosím 
o registraci do 7 dní od obdržení tohoto e-mailu.

Dobrý den, XY,

rád/a bych Tě pozval/a do ATAIRU LEADERSHIP TV, prvního živě vysálaného seriálu, který Tě vybaví pro rok 2023. Níže
najdeš link k registraci a informace, o čem seriál bude.

CO JE ATAIRU LEADERSHIP TV
Je to interaktivní vzdělávací seriál, který Tě ve třech živě vysílaných 90minutových epizodách připraví pro rok 2023. 

O ČEM TO BUDE
Tvými seriálovými průvodci budou Radka Dohnalová s Petrem Havlíčkem, kteří Ti spolu se svými hosty představí tři
klíčové kompetence, které Ti pomůžou čelit výzvám spojeným s očekávaným příchodem “dokonalé bouře” - mixem
negativních jevů, jako je zpomalující ekonomika, geopolitická krize nebo covid. V jednotlivých epizodách Ti postupně
ukážou, jak komunikovat o strategii a směřování firmy s naprostou jasností, jakým překážkám se vyhnout v budování
prostředí psychologického bezpečí a jak zrychlit rozhodování díky empowermentu.

KOKTEJL UNIKÁTNÍCH PRVKŮ
Z profesionálního studia, na vlastní vysílací platformě, prezentace výsledků hlasování v reálném čase, chat, inspirativní
hosté, e-book, bonusový obsah v podobě rozšířených rozhovorů s hosty, odkazy na inspirativní knihy 
a články v rámci uživatelské sekce.

JAK TO CELÉ FUNGUJE A JAK SE ZAREGISTROVAT
Tento odkaz (link posíláme kontaktní osobě a je potřeba ho sem vložit) Tě přenese na registrační stránku. 
Po vyplnění registrace Ti přijde uvítací e-mail a pozvánky do kalendáře na jednotlivé epizody.
Vždy týden před každou epizodou Ti dorazí na zaregistrovaný e-mail upoutávka na danou epizodu a 24 hodin před
vysíláním přijde link, přes který se na vysílání připojíš. Po každém vysíláním dostaneš praktický e-book.
Celý proces krok za krokem si můžete také prohlédnout zde.

KDY ZAČÍNÁME?
Epizoda 1: Příliš mnoho zajíců: plíživá smrt, 14. října, 10:00 - 11:30
Epizoda 2: Z Toxi na „ToChci“ prostředí, 4. listopadu, 10:00 - 11:30
Epizoda 3: Když lídři sami nestačí…, 2. prosince, 10:00 - 11:30

KDYŽ SI NEVÍTE RADY
Pokud Ti bude cokoliv nejasného, určitě se na mě neváhejte obrátit, případně na technickou podporu ATAIRU. Stačí se
ozvat na e-mail info@atairu.com.

Za ATAIRU se na Tebe těší Radka Dohnalová a Petr Havlíček


