Спільнота LvBS 2011
25 січня у LvBS відбулася відкрита дискусія «Управління
процесами vs. Управління обмеженнями».

23 лютого в Львівській бізнес-школі УКУ відбулася інтерактивна
зустріч Спільноти LvBS. Під час події розглядався бізнес-кейс із
стратегічного маркетингу «Війни Парфумерів», розроблений
спільно з Ігорем Гутом (один з провідних маркетинг-експертів в
Україні, керівник українсько-шведського проекту Develop Your
Business) та Антоном Арапетяном (керівник стратегічних
проектів LvBS).

3 березня Френк Пьюселік прочитав лекцію для учасників
Спільноти

LvBS

на

тему:

«Особливості

лідерства

в

українському бізнесі». Топовий американський бізнес-тренер,
президент компанії «Пьюселік Консалтинг Груп» розповів про
особливі виклики до лідерів в сучасній Україні, лідерські якості,
необхідні на перехідних ринках та найбільш поширені критичні
помилки лідерів на українському ринку.

13 березня в Львівській бізнес-школі УКУ (LvBS) відбулася зустріч
учасників Key Executive MBA та Спільноти LvBS з Павлом
Шереметою, Президентом і старшим консультантом Інституту
Стратегії Блакитного Океану Малайзії, членом Дорадчої Ради
LvBS.

На конференції «Intro 2011» провідні експерти з інновацій
поділилися власним досвідом та секретами успіху власних
компаній. Серед доповідачів кращі керівники та топ-менеджери
Microsoft, Київстар, SoftServe, 3М, Wight&Company, iCan Pilot,
Siemens Corporate Research Inc та інші.

Продовжуючи тему інновацій після конференції Intro 2011:
проривні інновації, 26 травня 2011 року в Львівській бізнес-школі
УКУ (LvBS) відбулася зустріч учасників програми Key Executive
MBA та Спільноти LvBS з Полом Асояном, регіональним
директором Google в США.

8 липня у Львівській бізнес-школі УКУ топ-менеджери, керівники,
бізнесмени та директори по роботі з персоналом провідних
компаній зібралися усі разом, аби спільно сформувати стратегію
ефективного управління. Літній семінар НR відбувся під назвою
«Управління персоналом у посткризовий період».

У контексті 18 Форуму видавців у Львові для Cпільноти LvBS та
учасників програми MBA відбувся кафе-семінар «Бізнеслітература: вплив на ефективні управлінські рішення».
Учасникам було запропоновано у групах знайти відповідь на
основне запитання кафе-семінару: «Як перетворити знання у
гроші?».

У творчій та затишній атмосфері відбулася зустріч учасників
Спільноти LvBS з професором Копенгагенської бізнес-школи,
автором книги "Арт-фірма", П'єром Гуле де Монто. Майстерклас був присвячений темі інтеграції мистецтва і бізнесу.

7 жовтня Юрій Єхануров виступив із темою: «Як врятувати
реформи в Україні?», слухачами якої були учасники Спільноти
LvBS та Українського Католицького Університету. Мова йшла про
пріоритетні напрямки модернізації економіки країни і позитивну
віддачу від реформ, реалізація яких могла б показати суспільству
спроможність влади до успішних дій.

"The new normal. Невизначеність - це нова реальність", - Лев
Голубець, Адріан Опаіц "Економічні тенденції та їх вплив на
бізнес: що нас чекає в 2012?". Аналізуючи основні економічні
тренди потрапляємо у певне коло невизначеності і приходимо до
розуміння того, що умови непевності в нас час є нормою або
«новою реальністю», до якої бізнес повинен звикати і знаходити
нові підходи.

