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Príďte zažiť spoločenstvo
kresťanských podnikateľov,
inšpiratívne príbehy, modlitby
a povzbudenie v podnikaní
v súlade s Božími hodnotami.
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Tento rok skúsime spoločne odhaliť,
čo je potrebné na to, aby naše firmy
v nečakaných situáciách, krízach či
útokoch nielen prežili, ale vyšli z nich
ešte silnejšie a úspešnejšie.

6. 2. 2019 ROZŠÍRENÝ PROGRAM KONFERENCIE
• relax vo wellness • večera
• neformálna diskusia • networking

dynamický program, viac kratších
prednášok a pestrejší obsah

7. 2. 2019 HLAVNÝ PROGRAM KONFERENCIE
• prednášky a inšpiratívne príbehy • diskusie a workshopy
• rozhovory a networking • duchovný program

použitie nových aplikácií, ktoré
podporujú interakciu s rečníkom

Viac informácií a registrácia na www.rozvijame.sk

viac času
pre networking
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Dlhoročný vrcholový manažér v nadnárodných
firmách, odborník na osobnostný rozvoj a rozvoj
firemnej kultúry, certifikovaný kouč, mentor a sprievodca. Majiteľ konzultačnej firmy CIRE Consulting,
zakladateľ Centra obnovy rodiny.

S manželom Miroslavom založila projekt Spievankovo, ktorý sa stal start-upom v detskej hudobnej
tvorbe a zaznamenal fenomenálny úspech. 3 CD a
DVD získali cenu za najpredávanejší audiovizuálny
nosič. Práci a tvorbe pre deti sa venuje 16 rokov.

Stál pri zrode a rozvoji firiem na Slovensku a v zahraničí. Spolumajiteľ firmy IPA Slovakia, zakladateľ
Podnikateľskej univerzity a autor viacerých kníh. Je
spoluzakladateľom Akadémie Dobrého Pastiera. Keď
hovorí o podnikaní, treba pozorne počúvať.

Vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a viceprezident Európskej siete kresťanských spoločenstiev
(ENC). Viac ako 20 rokov sa venuje duchovnej službe,
bol pri zrode viacerých spoločenstiev, venuje sa
mentoringu kresťanských lídrov a podnikateľov.

Od roku 2005 pôsobí spolu so svojím manželom
Jánom Košturiakom v spoločnosti IPA Slovakia ako
koordinátorka vzdelávania. Má dlhoročné skúsenosti
v oblasti rozvoja firemnej kultúry a zamestnancov.
V súčasnosti pracuje pre OZ Dobrý Pastier.

Má dlhoročné skúsenosti z psychologickej praxe
s klientom v kombinácii s manažérskou praxou. Založila Centrum pre tréning a rozvoj. Venuje sa poradenstvu, koučingu a lektorovaniu tém ako sú: solution
focused leadership alebo dialogická firemná kultúra.

Generálny riaditeľ a majiteľ viacerých spoločností
zaoberajúcich výstavbou a správou nehnuteľností
v USA. Takmer 30 rokov podniká a investuje v oblasti
nehnuteľností a ich správy. Pôsobí aj ako kazateľ
a vedie službu modlitieb vnútorného uzdravenia.

Manažér pre vzťahy s EU inštitúciami v spoločnosti
Google v Bruseli. Pôsobil ako ekonomický poradca
veľvyslanca USA na Slovensku a tiež ako ekonomický
poradca premiéra SR. Je zakladateľom Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy.

Viac informácií a registrácia na www.rozvijame.sk
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