
ZVLÁDNĚTE ROCKEFELLEROVY NÁVYKY 
A STAŇTE SE EFEKTIVNĚJŠÍ FIRMOU!

Máte dost hotovosti pro růst vašeho businessu?

Přináší vám realizace vaší strategie dlouhodobý růst tržeb?

Máte v týmu ty správné lidi pro úspěšný rozvoj vaší firmy?

Neztrácíte hotovost kvůli špatné realizaci strategie?



NEJLÉPE HODNOCENÝ BUSINESS TRÉNINK 
ČLENY YOUNG PREZIDENT ORGANIZATION (YPO)
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“Mé upřímné poděkování za  trénink ROCKEFELLERO-
VÝCH NÁVYKŮ. Absolvoval jsem ho s  celým mým ma-
nažerským týmem. Od  té doby jsme zavedli v  naší firmě 
s 1200 zaměstnanci celou řadu procesů (denní meetingy, 
dobré zprávy, dalších 90 dní, business oběd, společné pro-
cházky). Díky našemu společnému učení jsme zapracovali 
jasnou strategii a priority.”

Rockefellerovy návyky nám dávají lepší návratnost 
na investovaný dolar než cokoliv jiného v businessu:”

Roman Senecký, CEO, 
Mondi Slovensko – Nyní Mondi Štětí

Henry McGovern
předseda představenstva a CEO Amrest

ZVLÁDNĚTE ROCKEFELLEROVY NÁVYKY A STAŇTE SE EFEKTIVNĚJŠÍ FIRMOU!



HLAVNÍ FAKTA:
Lokalita: Praha
Místo: Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, Praha 4
Datum: 13.4. 2016, 9:00 – 16:00
Školitelé:
Roman Stupka – Pestratex, s.r.o
Certifikovaný kouč Gazelles International

Pavel Křepelka – Gazelles CZ
Certifikovaný kouč Gazelles International

Účastníci: manažeři ve vedoucích rolích a jejich týmy

Cena: 6000 Kč/účastníka
    5000 Kč/za 3 a více účastníků z jedné firmy
   Early Birds do 11.3. 20% sleva

Cena zahrnuje veškeré materiály kurzu, oběd, občerstvení
Cena nezahrnuje ubytování, cestovné, případně další 
náklady účastníků

Zrušení účasti a storno: do 18.3. 2016 – 100%, 
do 31.3. 2016 – 50%, po 31.3. 0%
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REALIZACE
• Jak vám denní rytmus meetingů pomůže snížit mikromanagement. 
• Tři principy efektivních Denních Meetingů
• 6 témat ke zvládnutí za 60 minut minut na týdenním meetingu.
• Sdílení DNA: Měsíční Meetingy, které zajistí sladění celého týmu
• Kvartální Meetingy: 5 bodů, které nesmíte vynechat,  

abyste zajistili soulad priorit a cílů celé firmy
• Využijte kvartální téma pro maximální výkon

STRATEGIE
• Vytvořte jasnou strategii pro každého ve firmě
• Pracujte se strategií jako s procesem namísto jednorázové akce
• Strategické myšlení vs. Realizační plánování
• Najděte svoji 10 násobnou konkurenční výhodu

LIDÉ
• Jak rozpoznat, přilákat a udržet ty nejlepší talenty?
• 5 dysfunkcí v manažerském týmu
• Slabiny organizační struktury
• Funkce vs. Procesy, proč vyžadují pozornost

NASTARTUJE SVŮJ RŮST POMOCÍ NÁSTROJŮ
• Odpovědnost a ručení – ať každý dělá to co má
• Strategický plán na jednu stranu – zapojte každého k realizaci této jedné strany
• Kontrolní list Rockefellerových Návyků – kontrolujte systémy své firmy
• Nástroj pro tvorbu KPI – hlavních parametrů výkonnosti a růstu firem
• KDO-CO-KDY: TO DO seznam pro podporu vaší produktivity
• Nástroj efektivní KONVERZE HOTOVOSTI

Přínosy Workshopu:



ROMAN STUPKA
Má téměř 20 let zkušeností z  top manažerských pozic 
v mezinárodních i  tuzemských korporacích (Bristol- Myers 
Squibb, Česká pojišťovna, Český telekom, Ericsson). Poté 
úspěšně řídil 3 „turn-around projekty“ ve výrobních firmách 
ve  vlastnictví soukromého kapitálu (Grapo Technologies, 
ETA Hlinsko, Window Holding). V současnosti řídí svoji firmu 
PeStrateEx s.r.o. a funguje jako mezinárodní kouč a mentor 
při realizaci „Rockefellerových návyku“ firmy Gazelles Inter-
national z USA. Funguje také jako mentor pro start-up firmy 
a kouč. Je aktivním členem mezinárodní neziskové organi-
zace Young President Organization (YPO/WPO), je členem 
jejího evropského výboru pro vzdělávání. Má titul z  VŠE 
Praha, MBA z Katz university v Pittsburgu, absolvoval řadu 
manažerských kurzů na Harvard Business School, INSEAD, 
London Business School, Ashridge College.

PAVEL KŘEPELKA
Téměř 20 let zkušeností na  manažerských pozicích 
v  SME tuzemských společnostech. Vystudoval MBA 
v Nottingham Trent University, více jak pět let spolupra-
coval jako Tutor s  Britskou The Open University Busi-
ness School, kde pomáhal manažerům při jejich přípra-
vě na studium MBA se zaměřením na řízení výkonnosti 
a změn ve společnostech. Sám byl spolumajitelem SME 
společnosti v  oblasti komunikace a  polygrafie. V  sou-
časnosti pomáhá majitelům a  vedoucím pracovníkům 
v odstraňování bariér spojených s růstem jejich společ-
ností. Je certifikovaným koučem Gazelles International 
a  jako kouč pomáhá při implementaci know how Four 
Decisions a Rockefellerových Návyků. Věnuje se syste-
mickému koučování manažerů. Je aktivním členem Čes-
ké Asociace Koučů. 
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PROGRAM SEMINÁŘE
• Úvod do metodologie FOUR DECISIONSTM a Rockefellerových Návyků
• Jak se nejlepší firmy rychle učí s cílem udržet náskok před konkurencí
• LIDÉ – Jak vybírat a najímat „A“ hráče a nedemotivovat je
• FIREMNÍ KULTURA – mějte skutečně smysluplné firemní hodnoty, smysl 

existence firmy, žijte tím tak, abyste vaše zaměstnance motivovali
• BHAG (Velký Bláznivý Cíl) – najděte si svoji severku. 
• HODNOTOVÁ NABÍDKA – Vaše klíčové strategie co vás odliší od konkurence

• ROČNÍ A KVARTÁLNÍ ZAMĚŘENÍ – rozhodování, která musíte dělat pro 
zajištění odpovědnosti a sladění celého týmu

• RYTMUS a STRUKTURA SETKÁVÁNÍ – denní, týdenní, měsíční, kvartální
• PRIORITY – využívání denních, týdenních a kvartálních priorit pro maximální 

výkon organizace
• TÉMATA – jak je využít k co nejlepší motivaci týmu a zvyšování jeho energie

VYUŽIJTE NÁSTROJE PRO MINIMALIZACI CHAOSU, KTERÝ PŘINÁŠÍ RŮST FIRMY

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLITELŮ:



Cena za účastníka 6000 Kč + DPH, při registraci 3 a více účastníků cena 5000 Kč bez DPH za účastníka.
Po obdržení přihlášky vám zašleme pro-forma fakturu za účelem provedení platby za workshop.  

Prosím buďte si vědomi, že místa budou potvrzena až po obdržení platby. 
Poznámka:  Tento program je limitován maximálním počtem 40 účastníků. Minimální počet je 20 účastníků. 

PRO REGISTRACI 
prosím vyplňte online formulář
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