
Jak přežít  
v korporaci?

Pozvánka na seminář POPAI CE 

Akce proběhne 26. 9. 2019 od 13.00 do 16.00 hod  
v přednáškovém sále společnosti Ipsos s.r.o.,  
Slovanský dům, Na Příkopě 22, vchod E, 110 00 Praha 1. 
Registrace účastníků semináře bude zahájena v 12.30 hod. 

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz
tel.: 775 989 853
www.popai.cz

Mediálním partnerem akce  
je časopis Zboží & Prodej.

0  Jak pracovat v korporaci a jak řešit problémy, 
které s působením v korporátu souvisejí? 

0  Pohled na korporátní život ze strany kouče, 
psychoterapeuta i z praxe manažerů. 

0  Konkrétní příklady příběhů lidí v korporaci.

0  Jak využít zkušeností jiných a prosadit se.

0  Jak čelit syndromu vyhoření? 

0  Součástí programu semináře bude aktivní diskuze v rámci 
panelu, kterého se zúčastní vybraní zástupci korporací. 

Seminář je pořádán pod garancí Klubu zadavatelů.

Program akce na další straně.



Podmínky účasti na semináři
Členové POPAI CE se mohou semináře zúčastnit za zvýhodněných podmínek:
• 2 zástupci z každé členské společnosti mají zajištěn vstup zdarma,
• dalším zástupcům POPAI CE je poskytnuta 50% sleva z účastnického poplatku.

Účastnický poplatek pro nečleny POPAI CE činí 3.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.630 Kč. Prosíme o uhrazení poplatku  
na účet POPAI CE service s.r.o.: 3933950001/5500 vedený u Raiffeisenbank Hradec Králové, IBAN CZ6855000000003933950001

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu sálu, proto prosíme o zaslání přihlášky co nejdříve.  
Účastnický poplatek uhraďte do data konání semináře.

Mediálním partnerem akce
je časopis Zboží & Prodej.

Moderuje: Josef Kroulík, OFF TRADE Sales Manager, Budějovický Budvar, n. p.

12.30 – 13.00 
Registrace účastníků akce, občerstvení 

13.00 – 14.20
První část programu 

Prezentace a přednášející 

Homo corporatus aneb plusy a minusy života v korporátu
Přednáší: Jan Šolta, Trade Marketing and Commercial Excellence Consultancy

Jak udělat kariéru v korporaci
Jak správně začít a plánovat, i když nastupuji na nejnižší pozici ve firemní 
hierarchii. Jak rozumět korporátním pravidlům a proč je nutné se jimi řídit.  
Jak se z toho nezbláznit dřív, než se dostaví první manažerský úspěch. 
Přednáší:  Markéta Svatošová,  

Head of Marketing & Sales, DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o.

Prevence syndromu vyhoření
Kdo chce zapalovat, musí sám hořet, je zde však riziko popálenin  
i vychladlého popela, kde se jiskry zájmu už rozžínají jen velmi těžko.  
Úskalí a praktické tipy na prevenci burn out v korporaci. 
Přednáší: Jitka Ševčíková, Lektorka, koučka, mentorka / www.jitkasevcikova.cz 

14.20 – 15.00
Coffee break, networking 

15.00 – 16.00
Druhá část programu

Diskuzní panel 
Postřehy a zkušenosti nabídnou: 
Tomáš Rektor, Owner/Head Psychiatrist, Terapie.info
Helena Petrová, CCSD manager, Nestlé Česko, s.r.o.
Šárka Drábková, Senior In-store Manager, Vitana a.s.
Libor Jordán, Project Manager On-trade Development, Plzeňský Prazdroj, a.s.

Změna programu vyhrazena. 

Program akce


