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Vůdčí osobnosti nerostou na stromech. Nebo ano?
Brno (12. listopadu 2015)  Musíte se lídrem narodit, nebo se to dá naučit? Je to
dovednost, bez které se firmy neobejdou? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na
semináři 18. listopadu 2015 v Brně. Akce proběhne v rámci Týdne podnikání 2015,
který je součástí celosvětové akce Global Entrepreneurship Week. Jejím cílem je
podpora, rozvoj byznysu a sdílení nápadů mezi začínajícími a úspěšnými podnikateli.
Být dobrým vůdcem firemního týmu není jen tak. Ale, co je to vlastně leadership, jak funguje
a jak může ovlivnit vaše podnikání? O tom všem budou hovořit hosté na 
semináři
, který se
bude konat v rámci Týdne podnikání 18. listopadu 2015 v prostorách JIC v brněnské budově
INMEC. Celým večerem budou provázet profesionálové z oboru, kteří pohovoří o svých
zkušenostech s leadershipem.
Řeč bude například o tom, jak se leadership promítá do běžné praxe firem či co je hlavní rolí
lídra ve firmě. Seminář povede Jaroslav Barták, který v minulosti vedl jednu z
nejúspěšnějších českých značek  firmu Kofola. Aktuálně působí na pozici ředitele ve firmě
Wallmark, takže k tématu leadershipu má skutečně co říct.
Dalším hostem na semináři bude David Vítek, generální ředitel společnosti NWT, který
představí vlastní zkušenosti z vůdcovstvím ve firmě. Společnost NWT se řadí mezi
nejvýznamnější technologické a inovační firmy v Česku, zaměstnává téměř 200 pracovníků
v oborech IT, telekomunikace, obnovitelné zdroje energie a biotechnologie. Oba pány pak
doplní Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Ten upozorní zejména na
možnosti investic a podpory podnikání z EU pro malé a střední podniky.
Co je Týden podnikání 2015
Cílem 
Týdne podnikání
, který se letos v Česku koná potřetí, je od 16. do 22. listopadu
motivovat k založení a rozvoji byznysu. Jedná se o součást celosvětové akce Global
Entrepreneurship Week, kterou v minulosti podpořily osobnosti jako Barack Obama, Hillary
Clinton, Richard Branson či Snoop Dogg. V roce 2014 se do Týdne podnikání zapojilo 8 000
000 účastníků ve 150 zemích světa. Posláním projektu je globální rozvoj podnikání.
V České republice pořádá Týden podnikání již třetím rokem European Leadership and
Academic Institute (
ELAI
). V minulém roce se v rámci akce uskutečnilo 86 událostí napříč
regiony s účastí více než 3 000 osob.
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