Спільнота LvBS 2010

26 лютого відбувся Майстер-клас Олексія Капусти на тему
«Персональна ефективність топ-менеджера і його команди».
Гість події, директор і власник незалежного спеціалізованого
видавництва «Стандарт», розповів про персональну візію та
ефективність, поділився своїм напрацьованим досвідом та
представив

окремі

практичні

інструменти

персональної

ефективності, які можна використовувати щодня.

5 березна відбувся майстер-клас експерта з Канади, директора
«Great Village International Consults Inc.», Вільяма Барнфілда.
Він розповів учасникам про фінансові стратегіх підприємств,
фінансове прогнозування та оцінка та фінансове планування – як
готувати компанії до залучення інвестицій та робити компанії
інвестиційно привабливими.

Maйстер-клас

Анни

Підгорної,

«Майкрософт

Україна»

на

директора

тему

«Досвід

з

персоналу
управління

персоналом». Анна поділилася своїм досвідом та дала практичні
поради щодо управління і мотивації персоналу.
Подія пройшла у інтерактивному форматі, в рамках якої
учасники визначали напрямок розвитку дискусії та отримали
відповіді на питання, що їх цікавили.

Зустріч

представників

Дніпропетровська

бізнес-спільнот

розпочалась

зі

Львова

та

знайомства присутніх

із

Українським Католицьким Університетом, яке розпочав ректор
УКУ о. Борис Ґудзяк. Далі разом з професором УКУ Олегом
Турієм присутні здійснили екскурс у історію побудови взаємин
між церквою та державою. Учасники взяли активну участь у
дискусії «Взаємовідносини між власником та найманим
менеджером у малому та середньому бізнесі». Основними
дискутантами стали шестеро представників бізнес-спільнот
Львова та Дніпропетровська.

Впродовж двох днів міжнародної бізнес-конференції «Intro»
визнані

експерти

та

візіонери

обговорювали

майбутнє

економічного і бізнес-середовища України на Міжнародній
візійній конференції "Intro". Для експертів, гостей та учасників,
конференція стала можливістю поглянути у майбутнє бізнесу
України, спрогнозувати перспективи та можливі сценарії розвитку
ринків, обмінятися досвідом, баченням та знаннями.
Унікальність конференції у роботі над спільним завданням бізнеслідерів, а також експертів та науковців - як з бізнесу та економіки,
так і з соціальних наук. Дводенна конференція передбачала
неформальне спілкування між доповідачами та учасниками, багато
простору для обміну ідеями та обговорення майбутнього розвитку
бізнесу в Україні.

Круглий стіл «Довіра як основа побудови ефективного бізнесу»
у

третій

день

Екуменічного

Соціального

Тижня.

Головним

доповідачем виступив Мартін Райзер, Голова представництва
Світового Банку в Україні, Білорусії та Молдові. Метою круглого
столу було показати досвід інших країн та рівень довіри людей одне
до одного та вплив цих факторів на введення успішного бізнесу.

Майстер - клас Адріана Сливоцького "Прорив".
Українець, чиє ім'я ставлять у ряді з іменами Джека Уелча, Стіва
Джобса, Еріка Шмідта, Генрі Мінцберга, Тома Пітерса та Річарда
Бренсона провів ексклюзивний майстер-клас «Прорив. 7 стратегій
перетворення

великих

загроз

у

можливості

для

великого

зростання» для 110 директорів і власників бізнесу з усієї України.
На майстер-класі Адріан Сливоцький розповів про сім стратегій
прориву, які дозволяють перетворити стратегічні ризики у
проривні можливості.

