Steve Neale´i meistriklass: Uue ajastu juht
31.08.2021
otseülekanne veebis+järelvaatamine
Juhtimispsühholoog Steve Neale´i meistriklass muudab oluliselt arusaama juhtimisest. Me teame, et
hoolimine ja armastus on palju tulemuslikumad kui hirmul põhinev juhtimine. Päris elus ei lähe sõnad
ja praktika alati kokku. Miks? On see eelmise põlvkonna juhtide eeskuju ja surve? Või liigne
keskendumine kiirele (ja lühiajalisele) tulemusele? Või oskamatus liikuda sõnadelt tegudele?
Steve Neale jagab oma meistriklassis nii neuroteaduse uuringute tulemusi kui praktilisi näiteid.
Intensiivse ja kaasava meistriklassi tulemusena õpid liikuma teadmise ja sõnade juurest uue ajastu juhtimise praktikasse.
Meistriklassi ootame eelkõige:
noori juhte,
tänaseid spetsialiste, kes näevad ennast tulevikus juhi rollis,
kogemustega juhte, kes usuvad, et pelgalt "piitsa ja pääniku" meetodiga uue generatsiooni tegijaid tööle ei pane.
Meistriklass toimub inglise keeles.
Meistriklass on pileti omanikele järelvaadatav kuni 2 nädalat toimumisest, see on hea võimalus saada meistriklassist osa ajast ja kohast
sõltumata.
Steve Neale:
"The two most powerful emotions are fear and love. Fear-Based Leadership leads to lack of creativity, setting the wrong goals and a culture
of closed, ineffective communication. Neuroscience now clearly shows how if we operate from a place of love it boosts productivity,
increases support and collaboration, improves creativity and creates more abundance and improved sales results.
This lively, practical and interactive talk will introduce you to the powerful, transformational and practical approach of love-based leadership
taken from the internationally-acclaimed Limbic Performance System Model of Performance."
We will cover:
- What is love-based leadership?
- Love and fear – opposite sides of the same coin?
- Love over fear – from doing to being.
- Using Love as a strategy in Leadership
- Transcending limitations and challenges
- Unlocking your unique and authentic vision for the world.
More information:
www.limbicperformancesystem.com
steve@limbicperformancesystem.com
+44 7931 580932
www.linkedin.com/company/limbic-perfomance-system
https://www.facebook.com/steve.neale.908

PROGRAMM
31.08.2021

09:30 - 09:45

Welcome!

09:45 - 11:15

Master Class

11:15 - 11:30

Energy break

11:30 - 13:00

Master Class

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

