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DZIEŃ Z MASTER
MENTOREM
ROBERTEM KROOLEM

Jesteś właścicielem, decydentem, czujesz że spoczywa na Tobie wielka
odpowiedzialność, że obecne czasy wymagają od Ciebie refleksu, odwagi, zimnej
krwi i rozsądku. Kołaczą Ci się po głowie wykluczające się pytania. Na darmo by
szukać odpowiedzi na nie w opracowaniach biznesowych i modelach zarządzania,
gdyż żyjemy w czasach bez precednsu….
Zapraszamy na spotkanie z master mentorem od zadań specjalnych, który od
ponad 30 lat buduje obfitość trudnych decyzji międzypokoleniowych u
decydentów, przy jednoczesnym zachowaniu ich wewnętrznej spójności. Będzie to
dla Ciebie prawdopodobnie jedno z trudniejszych spotkań, albowiem master
mentor jest jak lustro, odbije to czego nie chcesz widzieć i jeszcze udzieli informacji
zwrotnej…
Twoje korzyści
•
•
•
•

Sprowokujemy Cię do dużo głębszych wniosków, niż wynika to z
tradycyjnego kształcenia liderów.
Wyklarujesz odpowiedź na kluczowe pytania, dotyczące Twojego biznesu.
Podejmiesz wewnętrznie trudne decyzje właścicielskie.
Nabierzesz szerokiej perspektywy w myśleniu o firmie i zmianach.

Uczestnicy
•
Właściciele, członkowie zarządu, udziałowcy
•
Dyrektorzy zarządzający, odpowiedzialni za strategie i rozwój

Szkolenie on-line

•
•
•
•

Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
W oparciu o naszą platformę
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Robert Krool
To jeden z bardziej doświadczonych, ale i
dyskretnych mentorów w naszej części
Europy. Jego mocodawcy, to przede
wszystkim: Polacy, Niemcy, Holendrzy,
Szwajcarzy, Duńczycy, Izraelczycy, Austriacy,
a dodatkowo kilka rodzin królewskich.
Szereg klientów obsługuje od 20 lat, kilkoro
z nich operuje firmami z listy „Fortune
Global 500".
W 30 letnim dorobku poprowadził przeszło
10 tys. godzin sesji feedbackowych oraz
mediacyjnych; uczestniczył w decyzjach
właścicielskich o łącznej wartości
przekraczającej 5,5 mld złotych; był
kuratorem strategii w 55 projektach zmian
organizacyjnych & międzypokoleniowych, a
w jego seminariach, warsztatach
uczestniczyło w Polsce już ponad 700 tys.
osób. Pedagog oraz właściciel z krwi i kości,
do tego były doradca inwestycyjny, były
biegły sądowy i były śledczy gospodarczy.
Na co dzień, fundator, prezes zarządu
Fundacji LifeSkills oraz jej naczelny
wolontariusz, związany z Langas Group od
początku jej istnienia. Współtwórca
innowacyjnego Liceum Ogólnokształcącego
LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie.

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej
formie zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Magdalena Modzelewska - Kaczmarczyk
project manager
tel. 22 355 24 00
szkolenia@langas.pl

więcej na langas.pl
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DZIEŃ Z MENTOREM W
CZASIE KRYZYSU
KORONAWIRUSA
8 KWIETNIA 2020
9.15 – 9.29
Logowanie do platformy
25
MARCA
2020
9.30 – 11.00 SESJA I.
Archetypy ról - czy wszystko co się dzieje w
uzgodnionej rzeczywistości, ma drugie dno...?
− 5 tys. lat kształcenia elit – gdzie jesteśmy
teraz? W jakich kompetencjach pracujemy?
− „Droga niewybrana”, czyli coś co zdarza się
samo... czym są te wyjątki?
− Jaki związek mają archetypy z zadawaniem
właściwych pytań?
− Na ile trudne decyzje właścicielskie to
"doświadczenia graniczne"?
− Właścicielskie krypto strategie: czego
pilnujemy, a czego wypatrujemy?
− Jakie kryteria liczą się dzisiaj w decyzjach
strategicznych?
− Odpowiedzi na pytania.
11.00 – 11.20 przerwa
11.20 - 13.00 SESJA II.
Strategie właścicielskie "profit i non profit" – a także
czym na pewno nie są...?
− Czym dokładnie są, jak je zmierzyć i jak je
rozwijać?
− Konsekwencje zmysłów zaburzonych
emocjami...?
− Kiedy i kto naciska właściwe oraz niewłaściwe
guziki?

− Trudne decyzje, a odporność w sercu –
strategie właścicielskie gotowe na
kryzys, czyli…?
− Odpoweidzi na pytania.
13.00 – 13.20 przerwa
13.20 - 14.45 SESJA III.
Wartości oraz sens - jakie eufemizmy obnaża
kryzys i jego konsekwencje psycho - społeczne,
które dopiero do nas docierają...?
− Rozciąganie perspektywy i wpisywanie
życia w szerszy kontekst
− Kryzysy wieku u kobiety i mężczyzny… a
właściwe dylematy?
− Strategie urojone – czym się wyróżniają i
w jakim kierunku prowadzą?
− Doświetlanie sofizmatów w decyzjach
− Czym jest moja strategia właścicielska?
− Na kogo i na co uważać w codzienności –
czym są zagrożenia niejawne?
− Nowe wątki rynkowe, a anomalia –
zbiory wspólne?
− Odpowiedzi na pytania.
15.00 ZAKOŃCZENIE

więcej szczegółów na langas.pl

DZIEŃ Z MASTER MENTOREM
Z ROBERTEM KROOLEM
WARSZTAT ON-LINE
20 MAJA 2021 R.

zgłoszenie do 06/05/2021
VAT

1470 PLN + 23%

zgłoszenie od 07/05/2021
VAT

1670 PLN + 23%

