bDiscounts
Informacje o Partnerze:
Progressive Partners pracuje odpowiadając na wyzwania otwartych i odważnych liderów biznesu i technologii, stosując
innowacyjne i długoterminowe metody samoorganizacji oraz innowacji społecznych. Poza pracą na dedykowanych
programach rozwoju liderów i talentów, inicjuje projekty edukacyjne dla liderów – mi.in. Leadership Festival.
Współpracuje globalnie. Do partnerów Progressive należą THINKTANK, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Management
Development International.
Leadership Festival to społeczność liderów (tych już w tej funkcji i tych w drodze do J), którzy chcą rozwijać się w środowisku innowacyjnych i
odważnych ludzi prowadzących swoje biznesy, swoje zespoły czy pracujące w korporacjach z różnych krajów Europy. Spotkanie tej społeczności w formie
festiwalu pozwala nam na innowacyjną konferencję bogatą w konkretne biznesowe casy, ale i prototypowanie rozwiązań, spotkania one-to-one z
ekspertami, włączanie uczestników aktywnie w rozmowy oraz prace grup roboczych, które będą stanowić rekomendacje społeczności Leadership Festival
do różnych gremiów biznesu, mediów i organizacji – w formie publikacji po Festivalu.

Korzyści dla startupów AIP z udziału w EMERGE Leadership Festival:
1. Dostęp do konkretnych przykładów i właścicieli firm działających w oparciu o innowacyjne modele biznesowe, działających w różnych krajach na
świecie: holocracy, sociocracy, design thinking, theory U
2. dostęp do potencjalnych klientów, partnerów biznesowych z międzynarodowego kręgu: włączenie się do społeczności odważnych liderów
biznesu - facylitujemy proces budowania relacji już przed eventem (każdy uczestnik podzieli się krótkim INTRO) – także w trakcie będziemy
facylitować budowanie relacji, a nie tylko zimny networking
3. Wyposażenie w konkretne umiejętności liderskie niezbędne we współczesnym świecie biznesu – inteligencja emocjonalna, corporate wellness
(poziom indywidualny i organizacyjny) tzw. everyday Leadership
Będziemy pracować też z mediami nad tym, jak mogą być na nowo zorganizowane w świecie, który jest tak zmienny.
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Jak skorzystać z usługi?
Bilety dostępne są na stronie EMERGE Leadership Festival
http://leadershipfestival.com/
lub bezpośrednio na:
https://www.eventbrite.co.uk/e/emerge-leadership-festival-tickets-31124185276?ref=ebtn#tickets

kod rabatowy: BLCommunity – 20% od aktualnych cen biletów

Masz pytania?
Pisz śmiało na hello@leadershipfestival.com
Sprawnie odpowiadamy tez na profilu na FB https://www.facebook.com/leadershipfestival/?fref=ts

