
ATAIRU Autentický Leadership pro top manažerky

Chtěla jsem se posunout v pracovním a 
možná i v osobním životě. Dalo mi to 
spoustu věcí, kupodivu i nečekaných. 
Dalo mi to odvahu věci zkoušet, jít do 
něčeho, v čem si nejsem úplně jistá, 
věřit v sebe, že to dokážu a otevřelo mi 
to spoustu příležitostí

Olga Řehořková,  Director PwC

“
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2x individuální 
mentoring

pro každou účastnici
(90 min.)

6xcelodenní workshop

skupina 15 účastnic

1x Test Talentové
Dynamiky

pro každou účastníci

2x akcelerační setkání 
ve skupinách 

po 3 účastnicích
(90 min.)

Jediný program autentického leadershipu v České republice, 
který podporuje a rozvíjí ženy z nejvyšších vedení firem a členky 
představenstev českých i nadnárodních společností. Program se 
zaměřuje na leadership na nejvyšších úrovních a také na nové 
výzvy spojené s vedením vzdálených týmů a prudkými změnami v 
byznysu i ve společnosti.

Ukážeme si, co jsou delty v leadershipu a jaké nové dovednosti je 
nezbytné získat a využít v náročném prostředí. Naším cílem je 
posílit vaši odolnost a pomoci k tomu, abyste i pod velkým tlakem 
zůstaly vyrovnané a nepřestávaly věřit svým schopnostem.

Nejbližší termín: 

29. 11. 2021

Pro koho:

Board, majitelky firem

Délka programu: 

9 měsíců

Počet účastnic:

15

Patříme mezi 10 nejlepších
firem zaměřených na leadership 
v Evropě 2020

Nejinovativnější Leadership 
společnost v České republice 
2021
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1. Workshop #1 Talenty & Resilience
Jak pracovat se svými talenty
Jak si vybudovat vnitřní odolnost

2. Workshop #2 Limitující vzorce chování & Vášně 
Co nás limituje v dosahování úspěchů 
Co nás nabíjí a pozitivně ovlivňuje

3. Workshop #3 Poslání & Networking, Mentoring 
& Sponzoring 
Co určuje naše směřování 
Jak utvářet kvalitní vztahy a vědomě budovat 
network 

4. Osobní identita & Personal Branding
Jak vytvořit autentickou osobní identitu 
Jak vybudovat svou osobní značku 

5. Workshop #5 Týmová spolupráce & Komunikace
v online prostředí

Jak lépe využívat diverzitu v týmu 
Jak na spolupráci na dálku 
 

6. Workshop #6 Příprava na budoucnost 
Nové typy přístupů a vedení lidí 
Vaše osobní vize

Registrace a informace

Pokud se chcete registrovat nebo se o programu 
dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Jitka Houzarová: jitka.houzarova@atairu.com,    

+420 732 932 613

Investice

Cena za účastnici: 99 500 Kč (bez DPH)

Přehled workshopů a témat

Datum WS Délka trvání

29. 11. 2021
Workshop #1: 
Talenty & Resilience

1 den

17. 1. 2022
Workshop #2: 
Limitující vzorce chování & Vášně

1 den

leden - březen Individuální koučink 90 minut 

30. 3. 2022
Workshop #3: 
Poslání & Networking, Mentoring & Sponzoring

1 den

duben Akcelerační setkání ve skupinkách po 3 90 minut 

19. 5. 2022
Workshop #4: 
Osobní identita & Personal Branding

1 den

červenec - srpen Individuální koučink 90 minut

6. 9. 2022
Workshop #5: 
Týmová spolupráce & Komunikace 
v hybridním prostředí

1  den

12. 10. 2022
Workshop #6:
Příprava na budoucnost 

1 den

listopad Akcelerační setkání ve skupinkách po 3 90 minut 

mailto:jitka.houzarova@atairu.com

