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TÝMOVÁ LICENCE
IMPACT PRO VAŠICH
15 KLÍČOVÝCH LIDÍ

ROZVÍJEJTE SVÉ LIDI INOVATIVNĚ A PRO BUDOUCNOST

12 měsíců toho nejlepšího rozvoje pro 15 klíčových profesionálů .

ZA 49 000 KČ / ROK

Roční přístup k vybrané expertní komunitě vedené odborným
garantem
10+ formálních i neformálních setkání v rámci komunity a
unikátní příležitost k mezifiremnímu sdílení zkušeností v
konkrétním oboru
500+ přednášek, rozhovorů a diskuzí v devíti klíčových
oblastech s odborníky prověřených praxí
50+ akcí navazujících na přednášky (diskuse, workshopy,
setkání s odborníky etc.)
Praktické výzvy a materiály pro samostudium
Učící cesty k získání konkrétní kompetence

Co získáte až pro 15 lidí

i n f o@redbu t tonedu . c z



Procházíte agilní transformací, nebo jste teprve na začátku?
Přijďte si pro pořádný příval inspirace, nových informací a
zkušeností ostřílených kolegů s úspěšně odvedenými projekty na
kontě. Sdílíme, co se komu osvědčilo, co zafungovalo v té které
konkrétní firmě a co naopak nebyla cesta tím správným směrem.
Garantem komunity je Radek Gajdušek.

Udržitelnost v podnikání se však nezabývá pouze životním
prostředím, ale především úzkým vztahem mezi ním, společností
a ekonomickými systémy. Pojďte společně nahlédnout na
konkrétní postupy expertů z oboru a načerpejte konkrétní tipy a
přístupy, které můžete následně aplikovat do svého života nebo
podnikání. Garantem komunity je Soňa Jonášová.

VYBERTE SI EXPERTNÍ KOMUNITU A DOPŘEJTE SI
12 MĚSÍCŮ MEZIFIREMNÍHO SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

i n f o@redbu t t onedu . c z

Úspěšné firmy a týmy se odlišují inovativními myšlenkami a
nápady. Chcete-li na svět přinést něco naprosto nového a otevřít
společnosti nevídané možnosti, potřebujete kreativní nastavení
mysli a otevřenost novým možnostem a řešením. Vedle
konkrétních metod a postupů se učíme i prostřednictvím našich
vlastních životních příběhů. Garantem komunity je Jan Mašek.

Jen dobře řízená firemní kultura odlišuje průměrné firmy od těch
úspěšných. Zajímá vás, jak podpořit vztahy v týmech, jak s lidmi
tvořit pracovní prostředí, ve kterém se cítí dobře a naplno v něm
rozvíjí a uplatní potenciál? Jak oslovit nové kolegy, zapojit je i jak
o ně pečovat, abyste si je udrželi? A jaká data k tomu všemu
sledovat, aby šlo o řízený proces? Garantem komunity je Ondřej
Slabý.

12 měsíců toho nejlepšího rozvoje pro 15 klíčových profesionálů .
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PROČ SI ROZVOJ S RED BUTTON EDU ZAMILUJETE?

Obsah Red Button EDU tvoří zkušení
odborníci s dlouholetými zkušenostmi z
praxe. Obsah tvoříme v devíti oblastech
klíčových pro byznys. Rozšiřování obzorů a
multioborovost vašich lidí podporuje jejich
inovativnost.

15 000+
UŽIVATELŮ

500 +
INSPIRATIVNÍCH
PŘEDNÁŠEK

50+
WORKSHOPŮ A
EVENTŮ ROČNĚ

100+
ŠPIČKOVÝCH
ODBORNÍKŮ

4+
EXPERTNÍCH
KOMUNIT

Vzdě lávání s Red Button EDU v č ís lech

Každý měsíc na EDU najdete nové pořady,
přednášky a diskuze. Na obsahové pořady
vždy navazují akce a setkání komunit.
Navíc vše v nejrůznějších formátech
(online audio i hybridně).
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Součástí naší práce je pomoci vám na
cestě k efektivnímu vzdělávání.
Nenecháme vás v tom samotné a budeme
vám parťákem na cestě ke změně. K ruce
vám budou také statistiky, abyste měli
rozvoj svých lidí plně pod kontrolou.


