
  

 

 



 

  

Dialog Liderów 2022 to najważniejsze tego lata spotkanie 
menedżerów i właścicieli firm. 
 
To dwudniowa sesja poświęcona nieoczywistym wartościom  
i niszom, na które nakierują nas wybitni eksperci: Robert Krool  
oraz dr Jacek Bartosiak wraz ze swoimi gośćmi: Robertem Klinskim 
i Krzysztofem Mędralą.  
Jedną z kluczowych cech przywódczych jest reagowanie z wyprzedzeniem 
na scenariusze, których pierwsze symptomy jeszcze ledwo widać. W tej 
grze: kto pierwszy ten lepszy, ale to najtrudniejsza umiejętność lidera. 
 
Podczas tego spotkania: 

- sprowokujemy Cię do dużo głębszych wniosków, niż to wynika  
z tradycyjnego kształcenia liderów; 

- odkryjesz nieoczywiste wartości i nisze w strategiach przyszłości 
swojej firmy; 

- podejmiesz wewnętrznie trudne decyzje właścicielskie; 
- nabierzesz szerokiej, strategicznej perspektywy w myśleniu  

o firmie i zmianach. 
 
Jeśli masz już dosyć naiwnych programów rozwojowych i chciałbyś 
poczuć od jakiego poziomu startują najtęższe głowy, zapraszamy  
Cię do Sopotu 25 i 26 sierpnia. 
 

✓ Dialog Liderów to spotkanie we właściwym gronie, niezbędnym 
do tego by dotknąć tematów na właściwej głębokości. 

✓ Dialog Liderów to cykl rozmów – warsztatów – włączających 
uczestników do przemyśleń nad ich własnymi strategiami na lata 
2020 – 2025. Do bezpośredniej i szczerej rozmowy w zaufanym 
gronie zachęca formuła okrągłego stołu, przy którym 
poszukujemy odpowiedzi lub stawiamy nowe pytania. 

✓ Dialog Liderów to najważniejsze wydarzenie biznesowe tego 
szczególnego lata. Tworzą je nie tylko prelegenci, ale przede 
wszystkim dobrani uczestnicy, dzięki czemu networking staje się 
realną wartością. 

 
Magdalena Kaczmarczyk  
Prezes Zarządu Langas Regtech 
m.kaczmarczyk@langas.pl  
tel. 22 355 24 00 
 

Zapraszamy Cię na dwudniowy 
warsztat z wybitnymi ekspertami: 
 

• dr. Jackiem Bartosiakiem – 
naczelnym geopolitykiem Polski, 
który poprowadzi dwa warsztaty 
poświęcone perspektywom rozwoju 
sytuacji geopolitycznej z punktu 
widzenia strategii alokacji kapitału  
i rozwoju interesów firmy. 
 

• Robertem Kroolem – 
międzynarodowym strategiem, 
należącym do najbardziej 
wpływowych mentorów biznesowych 
w Polsce; który „…u jednych budzi 
niepokój, a innych budzi ze snu..  
Bije po oczach logiką oraz 
przenikliwością…” 
 

• inż. Robertem Klinskim – 
przedsiębiorcą, rzecznikiem 
patentowych z Monachium, który 
wespół z Robertem Kroolem, zasypie 
nas przykładami czarnych łabędzi  
z Europy oraz Azji. 
 

• Krzysztofem Mędralą – prezesem 
zarządu MedApp SA, ekspertem  
w zarządzaniu funduszami 
inwestycyjnymi i nowych technologii. 
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DZIEŃ 1 / 25 SIERPNIA 2022 
 
  9.30 – 10.00 rejestracja, powitalna kawa i herbata 
 
10.00 – 11.00 ekspert: dr Jacek Bartosiak 
Geopolityka cz. I.  
Co trzeba wiedzieć, żeby planować rozwój swojego 
biznesu i bezpieczeństwo kapitału w perspektywie 
najbliższych lat?  
 
11.00 – 11.15 przerwa 
 
11.15 – 12.15 ekspert: dr Jacek Bartosiak 
Geopolityka cz. II. 
Co trzeba wiedzieć, żeby planować rozwój swojego 
biznesu i bezpieczeństwo kapitału w perspektywie 
najbliższych lat?  
 
12.15 – 12.30 przerwa 
 
12.30 – 13.30 eksperci: Robert Krool  

i dr inż. Robert Klinski 
Trendy przyszłości w strategiach spółek – cz. I 

- Strategie przyszłości i intratne bariery 
strategiczne 

- Uważność na presję w podejmowaniu kluczowych 
decyzji 

 
13.30 – 14.30 obiad 
 
14.30 – 15.30 eksperci: Robert Krool  

i dr inż. Robert Klinski  
 
Trendy przyszłości w strategiach spółek – cz. II 

- Nieoczywiste wartości i nisze strategiczne 
- Trudne emocje i zimna kalkulacja 
- Kierowanie uwagi na próby wpływu 

DZIEŃ 2 / 26 SIERPNIA 2022 
 
   9.45 – 10.00 rejestracja, powitalna kawa i herbata 
 
10.00 –  11.00 ekspert: dr Jacek Bartosiak 
Geopolityka cz. III. 
Forecast światowych trendów. Jak będzie wyglądać 
„krajobraz po bitwie”? 
 
11.00 – 11.15 przerwa 
 
11.15 – 12.15 ekspert: dr Jacek Bartosiak 
Geopolityka cz. IV. 
Forecast światowych trendów. Jak będzie wyglądać 
„krajobraz po bitwie”? 
 
12.15 – 12.30 przerwa 
 
12.30 – 13.30 eksperci: Robert Krool  

i Krzysztof Mędrala 
Trendy przyszłości w strategiach spółek – cz. III 

- Od trendu przyszłości „sztucznej inteligencji” do 
komercjalizacji projektów biznesowych 

- Oceń „społeczną użyteczność” technologii, zanim 
w nią zainwestujesz 

 
13.30 – 14.30  obiad 
 
14.30 – 15.30     eksperci: Robert Krool  

i Krzysztof Mędrala 
Trendy przyszłości w strategiach spółek – cz. IV  

- Pogłębianie przywództwa poprzez umiejętne 
wypatrywanie zbliżających się scenariuszy 

 

KOMPETENCJE 
MENADŻERSKIE  
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