Celoletni coaching program
za lastnike podjetij!
Ljubljana: sreda, 16. september, 2015, ob 08:00

“Najbolje se je družiti z ljudmi, ki so boljši od tebe. Izberite sodelavce, katerih
vedenje je boljše od vašega in tudi vas bo odneslo v to smer.” Warren Buffett

The Alpha Group omogoča, da v skupini sebi podobnih lastnikov in direktorjev
rešujete najpomembnejše probleme s katerim se soočate pri svojem delu z
namenom izboljšati poslovanje, povečati dobiček podjetja in dominirati na vašem
izbranem tržišču v dveh do treh letih.

Kako deluje The Alpha Group?
Cilj The Alpha Group je pripeljati skupaj več podjetnikov, lastnikov podjetij in/ali
direktorjev, ki so pripravljeni popeljati svoja podjetja na višji nivo uspeha. Alpha Group
priskrbi trening ter okolje v katerem izmenjujete izkušnje in
vzajemno rešujete probleme s sebi podobnimi.
Janez Hudovernik, 50 let, izkušeni predavatelj in poslovni
coach, je bil izbran s strani The Alpha Group kot regionalni
vodja za Slovenijo in Hrvaško. Janez pravi: “Alpha Group je
del globalnega izobraževalnega podjetja Noble Manhattan
Coach Training Company, z izjemno zgodovino, saj že 20
let pomaga lastnikom podjetij dosegati bistvene
spremembe in razvoj tako na poslovnem kot na zasebnem področju.”
Iščemo podjetnike, ki stremijo po rasti in povečanju prihodkov. S prvo skupino z
omejenim številom mest, začnemo v Ljubljani. Zagotovite si mesto z zgodnjo prijavo in
izkusite vse koristi, ki vam jih ponuja The Alpha Group v Sloveniji.

Izvedba

Kraj:

Hotel Austria Trend, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana

Kdaj:

vsaka tretja sreda v mesecu

Naslednje srečanje:

sreda, 16. september, 2015, ob 08:00; prihod od
7:30 dalje

Termini do konca leta:
sreda, 21. oktober, 2015, ob 08:00
sreda, 18. november, 2015, ob 08:00
sreda, 16. december 2015, ob 08:00

Izobraževanje in Mastermind (dva v enem)
Na mesečnih srečanjih člani Alpha Group sodelujejo na delavnicah, ki se osredotočajo
na ključne elemente razvoja poslov. Delavnice pokrivajo različne teme, ki so strateško
pomembne za obstoj in razvoj podjetja. V drugem delu se na strateško oblikovanem
treningu po principu Mastermind pogovorijo in izmenjujejo najboljše prakse ter iščejo
učinkovite rešitve. Gre za združevanje znanja in izkušenj z namenom napredovanja v
poslu. Poleg tega so deležni tudi osebne pomoči pri razvoju projektov in premagovanju
izzivov. Člani odhajajo z mesečnih srečanj opremljeni z jasnimi in izdelanimi strategijami,
ki so podprte z načrtom izvedbe po korakih in prikrojene njihovim specifičnim potrebam.

Investicija
Kotizacija za enkratno delavnico znaša £215/mesečno ali £2365 v primeru plačila za eno
leto (12 delavnic). Vključuje predavanje in gradivo.

Za rezervacijo in dodatne informacije kontaktirajte Janeza na epoštni naslov janez.hudovernik@the-alpha-group.biz ali na 041
643 510.

Odločitev je vaša.
Rezervirajte si svoje mesto v TAG Orion
skupini!
Delimo. Učimo. Rastemo.

