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PŘEHLED KONFERENCÍ A DALŠÍCH
AKCÍ NA 2. POLOLETÍ 2022
LEARN & TECH 2022 | Showcase technologií ve firemním vzdělávání
15. 9. 2022 | Praha & online | www.learnandtech.eu
Čtvrtý ročník eventu zaměřeného na prezentaci online a digitálních technologií pro firemní vzdělávání.
Unikátní showcase tvůrců moderních e-learningů, vzdělávacích webů a výukových videí, aplikací,
videotréninků, rozšířené či virtuální reality.
Business Brunch: Kompetence manažerů
20. 9. 2022 | online | www.businessbrunch.cz
Dobrý manažer by měl být zároveň vztahový i věcný, orientovat se na současnost i budoucnost. Měl by být
aktivní – tedy být aktérem, ale zároveň umět ustoupit do pozadí, přenášet odpovědnost a být v roli pasivního
pozorovatele.
e-learnmedia CAFÉ 2022 – konferencia o digitálnom vzdelávaní
12. 10. 2022 | Bratislava & online | www.e-learnmedia.cafe
Symbióza ľudí a technológií je hlavnou témou tohtoročnej konferencie. Poďme sa spoločne pozrieť na to,
ako môže vyzerať súčasnosť aj budúcnosť vzdelávania na pracovisku, kde sa ľudia a technológie
navzájom dopĺňajú.
Konference Happiness@Work 2022
13. 10. 2022 | Praha | happinessatwork.live/cs
Je možné být v práci šťastný? A je to udržitelné dlouhodobě? Navštivte 8. ročník mezinárodní konference
Happiness@Work Live a dozvíte se, jak na to! Skvělá firemní kultura totiž není o vysokých mzdách
a benefitech, ale prospívá byznysu, lidem i okolí.
Konference EMCC: Síla a krása standardů kvality v rozvoji lidí
14. 10. 2022 | Praha | www.emccczech.cz/konference-2022
Konference je určena všem, kterých se dotýkají témata koučování, mentoringu a supervize – koučům,
mentorům, HR managerům, leadrům a dalším. Vystoupí 5 řečníků z ČR, SK a ze zahraničí v dopoledním
hlavním panelu, odpolední hodinové workshopy ve dvou blocích v českém, slovenském i anglickém jazyce.
EVOLVE! Summit 2022
20. 10. 2022 | Brno | www.evolvesummit.cz
Sedmý ročník kulturně vzdělávacího HR a Recruitment festivalu, kde se představí přes 25 řečníků z Česka
a Slovenska s unikátním programem na 4 pódiích. Poslechněte si aktuální obsah a trendy, originální témata
a společně s networkingem zažijte skvělou afterparty s koncertem.
humanbrand – když kultura pohání byznys
8. 11. 2022 | Praha | www.humanbrand.cz
Konkurenční výhodu můžete získat tam, kde to většina firem neumí. Ve firemní kultuře. Ukážeme vám, jak
na to a co získáte, když se vám podaří propojit kulturu, lidi a byznys.
Nové výzvy psychologie práce a HR
9. 11. 2022 | Praha | www.psychologieprace.cz/nejblizsi-akce-cappo
Výroční konference České asociace psychologů práce a organizace, která v letošním roce nabízí zajímavé
a inspirující přednášky.
Business Brunch: Motivace jinak
22. 11. 2022 | online | www.businessbrunch.cz
Efektivní motivace zaměstnanců patří k důležitým kompetencím. Motivace se skládá z jednotlivých motivů,
které mohou být směřované k požadovanému chování, ale jiné mohou naopak od takového chování
odrazovat.
Business Brunch: Moderní nábor
20. 12. 2022 | online | www.businessbrunch.cz
Na tomto Business Brunchi se ponoříme do tématu moderního recruitmentu. Jaké jsou světové trendy
a jak je prakticky aplikovat.
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