Reference na vyžádání:
Inventa s.r.o., PhDr. Ing. Ondřej Landa, CSc.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno
Kancelář Praha:
Rubeška 215/1, 190 00 Praha
Zákaznické centrum:
Czech Republic

Your
reference:

Our
reference:

531 015 511 Telephone
531 015 512 Telefax
www.velux.cz
Date: 18-02-2011

Vrcholové vedení společnosti VELUX Česká republika, s.r.o. (7 osob) přizvalo pana Ondřeje
Landu jako lektora a facilitátora pro realizaci speciálního rozvojového řešitelského semináře ve
dnech 1.-2. února 2010 s názvem :

Velux Commercial Thinking Workshop
STRATEGIE VELUX CZ 2015 (s výhledem do roku 2020)
Pojetí a cíle workshopu :
•

Strukturovaným iterativním postupem podpořit proces strategického uvažování o inovativním rozvíjení business modelu VELUX CZ

•

Týmově a kreativně uchopit koncept inteligentního nízkoenergetického domu (Model
House) a prodiskutovat pozici Velux CZ jako proaktivního lídra masového prosazení této
koncepce bydlení

•

Formulovat ambiciózní vizi Velux 2015 (2020) a promyslet její klíčové souvislosti a důsledky pro rozvoj firmy a její klíčové způsobilosti (definovat strategický rámec rozvoje řízení)

•

Sjednotit vedení firmy na žádoucích změnách v myšlení a chování všech zaměstnanců –
rozvinout korporátní hodnoty VELUX do unikátního modelu firemní kultury VELUX CZ
(který by se stal oceňovaným vzorem v Česku i v rámci celé VELUX GROUP)

•

Shodnout se na prioritách a akčním plánu pro rok 2010-2011, který by
o Inovativním způsobem rozvinul strategickou prioritu Commercial Thinking
o Zajistil dosažení milníků strategie Velux CZ
o Byl příkladem modelové lokální iniciativy v rámci Velux Group

Rozsah a hodnota workshopu :

2 dny workshop, 2 dny konzultace + příprava
v ceně 150.000 Kč (bez DPH)

Shrnutí a hodnocení workshopu :

-

Velmi přínosné inspirace z jiných společností a oborů – mohlo jich být ještě více !

-

Hodnotné interpretace těchto podnětů – co to znamená pro Velux CZ

-

Hutný a pozitivní přínos 2denního workshopu : Dostali jsme inovativní impulzy, které mají značnou kvalitu a pomohou top managementu společnosti Velux CZ pokročit v rozvoji
firmy
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-

Získali jsme konkrétní, realizovatelný materiál – je až překvapivé, kam až jsme se dostali

-

Pod tlakem jsme vyprodukovali realizovatelný balíček, nikoli šedou teorii. Je to použitené!

Dr. Ondřej Landa prokázal schopnost strukturovat a facilitovat tvůrčí workshop v obtížném prostředí vysoce náročného manažerského týmu, inspirovat ho svými rozsáhlými zkušenostmi ze
strategických a transformačních projektů v rozmanitých podnicích a tvořivě pomoci nalézt hodnotná východiska pro další rozvoj společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.
Oceňuji schopnost O. Landy tvořivě reagovat na nové impulzy z týmu a pružně upravit scénář
workshopu tak, aby se zhodnotily a rozvíjely nově vznikající příležitosti.

RNDr. David Brož, CSc.
Generální ředitel
david.broz@velux.com
Mobil:+420 602 312 694
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