Tipy a triky pro lepší život v práci i doma
6. března 2012 / 18:00 / City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:25

Webové a mobilní aplikace, bez kterých by mi bylo ouvej
Petr Koubský - Deník N
Jsou to drobní pomocníci - jednoduché programy a webové stránky, které mi vylepšují každodenní život. Pomáhají s
organizací úkolů, s úpravou fotek, s hubnutím, se čtením zajímavých článků, s domlouváním schůzek… a je toho mnohem
víc.
Petr je člověk, který žije již léta ve spokojeném těsném vztahu s digitálními technologiemi.

18:30 - 18:45

Jak se stát "onborníkem"
Jaroslav Čech - iCORD LC s.r.o.
Ukážeme vám, jak se dá využít virtual oﬃce, jak umožníte svým zaměstnancům pracovat z domova a jakým způsobem
vybudujete rychlé online kontaktní centrum na vašem webu. Řekneme, kde online komunikační technologie pomáhají a
jak se dají využít.

18:50 - 19:10

Jak se efektivně učit cizí jazyk
Sylva Ficová - Sylva Ficová
Máte-li dobrý důvod, proč se cizí jazyk učit a naučit, do jednoho roku můžete zvládnout základy a za dva, tři roky si už
slušně popovídáte. Nezáleží přitom na tom, jestli chcete umět dobře anglicky kvůli služební cestě, jestli vás láká
francouzština svůdnými hláskami nebo jestli se chcete učit norsky kvůli běžkování u Lillehammeru.
Sylva je profesionální překladatelka a tlumočnice, kromě toho se momentálně učí norsky, takže se na věc umí podívat i
očima studenta.

19:15 - 19:30

"Efektivní komunikace s BeeWiserem"
Marcel Červený
Zapojte se! Zúčastněte se naší exkurze do interaktivního prostředí BeeWiser, dozvíte se například jak rychle a efektivně
komunikovat, jak získat zpětnou vazbu od svých klientů i zaměstnanců. A ne jen to, prostředí nabízí i mnoho dalších
beneﬁtů pro oddělení marketingu, HR, pro management a například i pro studenty.
Poslechněte si náš vstup, zaregistrujte se zdarma na my.beewiser.com a využívejte všechny výhody, které Vám BeeWiser
přináší.

19:35 - 19:55

Mít vše hotovo
Tomáš Baránek - Jan Melvil Publishing
Mít opravdu vše hotovo nebudeme mít nikdy, ale dá se slušně naučit, abychom od toho kýženého stavu byli stále jen v
rozumné vzdálenosti. Jak si organizovat čas, úkoly, práci a vůbec život? Jaké jsou potřeba metody, nástroje a přístupy?
Tomáš založil a vede vydavatelství Jan Melvil Publishing, zaměřené na knihy o startupech, podnikání a organizaci času a
které také provozuje web mitvsehotovo.cz.

20:00 - 20:15

Cvičení pro geeky
Pavel Brázdil
Osobní trenér předvede, jak se správně protáhnout po celodenní práci u počítače.

20:20 - 21:30

Závěrečný networking

