Libellius Online Interactive
Development "LOID"

Pripravte sa na novú realitu
Poskytujeme online podporu firmám, manažérom a zamestnancom
v aktuálnej mimoriadnej situácii. Získajte praktické návody, riešenia
a inšpiráciu napr. na otázky:



Ako sa vysporiadať s prebiehajúcimi zmenami okolo nás?



Ako viesť obchodné rokovanie na diaľku?



Ako využiť súčasnú situáciu na transformáciu firmy?



Ako si vytvoriť novú stratégiu pre budúci úspech na trhu?



Ako sa naučiť úspešne komunikovať prostredníctvom
virtuálnych technológií?



Ako motivovať a viesť svoj tím na diaľku?



Ako si udržať mentálnu stabilitu a produktívny prístup?

Healthy Business Matters
– viac ako kedykoľvek
predtým.

Martin Chinoracký
Managing Partner & Co-Founder
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Čím je Libellius online interactive development "LOID" unikátny?
Svojou formou – kombináciou interaktívnych diskusií
a individuálnych konzultácií získate nielen inšpiráciu,
ale aj praktickú podporu pri implementácii do svojej praxe.
Svojou technológiou – naučíte sa pracovať s novými
technológiami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
komunikácie v rámci vašej firmy, ako aj s vašimi externými
partnermi.
Svojim obsahom – získate nadhľad a odporúčania od úspešných
manažérov a konzultantov, ktorí aktívne sledujú a aplikujú najnovšie
trendy vo svojej práci.

Súčasti Libellius Online Interactive
Development "LOID"


Interaktívne online rozvojové programy a tréningy na mieru



Interaktívne online analýzy, prieskumy a merania



Interaktívne online konzultácie a koučovanie



Libellius Business School online

Celý program prebieha na diaľku, s jedinečným prístupom. Potrebujete
len pripojenie na internet a počítač (notebook, tablet alebo mobil).
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Interaktívne online rozvojové programy a tréningy na mieru
Firmám aktuálne pomáhame v rozvoji a zlepšovaní v troch hlavných oblastiach:
Manažment a leadership

Obchodnícke zručnosti

Osobnosť a celková
vyrovnanosť človeka

 Leadership v období zmien

 Ako viesť obchodný rozhovor na diaľku?

 Ako si posilniť psychickú odolnosť

 Leadership s istotou v neistote

 Ako viesť telefonický rozhovor

 Ako postaviť novú stratégiu firmy?
 Ako zvládať náročné situácie a brániť

sa voči manipulácii?

s klientom v súčasnej situácii?
 Ako získať nových klientov?
 Ako si lepšou organizáciou práce

 Ako si zorganizovať svoju prácu?
 Ako viesť virtuálne mítingy s tímom?
 Ako viesť svojich ľudí na diaľku?

zvýšiť svoju produktivitu?
 Ako komunikovať s náročnými klientmi?
 Ako vyjednať dobré obchodné podmienky?
 Ako predať veľké riešenia alebo projekty?
 Ako si nastaviť systém práce s kľúčovými

zákazníkmi?

Garant programu

Juraj Líška
Partner & Co-Founder
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a emočnú vyrovnanosť?
 Ako si udržať pozitívnu energiu a dlhodobú

motiváciu?
 Ako zvládať stres v období neistoty?
 Ako si udržať vzťahy s dôležitými ľuďmi?

Interaktívne online analýzy, prieskumy a merania
 Ako sme pripravení na zmeny
a nové výzvy?

Balance
Management
Unikátna osobnostná analýza,
ktorá vám pomôže dostať
sa do rovnováhy aj
v náročnom období.

 Čo by sme mali zmeniť v systéme
práce?
 Akú mieru angažovanosti a prístupu
v tíme aktuálne máme?
 Aké máme aktuálne informácie
o súčasnom prístupe klientov?
 Ako sú naši kľúčoví ľudia schopní
osvojiť si nové návyky?
 Ktoré zručnosti u našich lídrov
potrebujeme rozvíjať?

360° Spätná väzba
Prieskumy spokojnosti
zamestnancov
Prieskumy spokojnosti
zákazníkov

Analýza procesov
a systému riadenia
Analýza výkonnosti
obchodného tímu

Online testovanie
vedomostí

Nájdite odpovede pomocou online
Libellius Survey.

Garantka programu

Ivana Dolinská
HR Consultant
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Analýza potrieb
rozvoja

Interaktívne online konzultácie a koučovanie
Potrebujete sa poradiť s externým odborníkom?
Využite formu individuálnych konzultácií alebo
koučovania.
Vhodnú formu pre vás vyberieme na základe vašich osobných
cieľov a očakávaní. Garantujeme vám ľudský prístup, profesionalitu
a dlhoročné skúsenosti.

Biznis konzultácie a koučovanie uplatňujeme najčastejšie:
 počas fázy implementácie
konzultačného projektu alebo
rozvojového programu

 na získanie hodnotných
skúseností u kľúčových
manažérov a talentovaných
zamestnancov

 na lepšie zvládanie náročných
pracovných a osobných
situácií v oblastiach ako je
stres, vzťahy, vitalita a celková
osobná vyrovnanosť

Garant programu

Róbert Rybár
Senior Business Consultant
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 na individuálny rozvoj
a zlepšenie manažérskych
a obchodných zručností

Libellius Business School (LIBS) – individuálny tréning jednotlivcov na diaľku
Libellius Business School online vám poskytuje príležitosť na
individuálny rozvoj vašich pracovníkov. Okrem teoretického
nadhľadu získate prístup k najnovším trendom a v praxi overeným
postupom. LIBS online je atraktívnou alternatívou osobných

tréningových programov. Prebieha interaktívnou formou v kratších
časových blokoch v skupinách s počtom 4-6 účastníkov. Súčasťou
LIBS online je individuálna príprava pred tréningom a konzultácia
s biznis konzultantom po absolvovaní tréningu.

Zobraziť treningy

Garant programu

Marek Lovecký
Partner & Co-Founder
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Novinka
Libellius Live online
Interaktívne webináre na aktuálne témy zo sveta biznisu

Sledujte náš web
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