KLÍČOVÉ PROGRAMY
Název programu

Forma

Délka

Termín

Běžná cena
za účastníka
bez DPH

Zvýhodněná cena
za účastníka
bez DPH*

Pro leadery a manažery, aby nastavili zdravé spolupracující prostředí a realizovali v něm úspěšné projekty, změny a inovace.
Strategické řízení projektů a změn

online

4x 0,5 dne + 1h. 4., 11.,18., 25.11. vždy 9.00-12:30 hod +
29.11. 15:00-16:00 hod

Agile Leadership Fundamentals - Jak zavést
agilitu, aby skutečně pomáhala

online

2x 0,5 dne

2., 9.12. vždy 9:00-12:30 hod

22 300 Kč

13 800 Kč

9 100 Kč

6 900 Kč

21 270 Kč

13 800 Kč

9 400 Kč

6 900 Kč

Pro řešitele projektů, aby zvládali projekty a změny s větším klidem, ať již v klasickém, tak i v agilním prostředí.
Mistr projektů 5.0

online

4x 0,5 dne + 1h.

16., 23., 30.9., 7.10. vždy 9:00-12:30 hod +
4.10. 15:00-16:00 hod

Mistr projektové spolupráce 5.0

online

2x 0,5 dne

12., 19.10. vždy 9:00-12:30 hod

AKCE: Při zakoupení kurzu Mistr projektů 5.0 a Mistr projektové spolupráce 5.0 současně je poskytována zvýhodněná cena balíčku 17.700 Kč
Balíček tréninků Mistr projektů 5.0 + Mistr
projektové spolupráce 5.0 za zvýhodněnou cenu

online

6x 0,5 dne + 1h.

16., 23., 30.9., 7., 12., 19.10. vždy 9:00-12:30
hod + 4.10. 15:00-16:00 hod

Vedení projektových týmů

online

4x 0,5 dne + 1h.

5., 12., 19., 26.11. vždy 9:00-12:30 hod +
22.11. 15:00-16:00 hod

17 700 Kč

18 700 Kč

13 800 Kč

20 030 Kč

13 800 Kč

13 200 Kč

6 900 Kč

Pro každého, kdo chce zjednodušit a zefektivnit svoji práci využitím vybraných postupů projektového řízení.
Geniální projekťák 5.0

online

10x 1,5 h.

Remote King 5.0

online

2x 0,5 dne

14., 16., 21., 23., 24., 29., 30.9., 5., 7. a 11.10.
vždy 13:30-15:00 hod

14., 21.10. vždy 9:00-12:30 hod

AKCE: Při zakoupení kurzu Geniální projekťák 5.0 + Remote King 5.0 současně je poskytována zvýhodněná cena balíčku 17.700 Kč
Balíček tréninků Geniální projekťák 5.0
+ Remote King 5.0 za zvýhodněnou cenu
Projektové myšlení
Projektové myšlení – microlearning

online

10x 1,5 h.
+ 2x 0,5 dne

online /
1 den
prezenčně

online

14., 16., 21., 23., 24., 29., 30.9., 5., 7. a 11.10.
vždy 13:30-15:00 hod
14., 21.10. vždy 9:00-12:30 hod

17 700 Kč

je nabízeno zakázkovou formou

10 videí

490 Kč

PROHLUBUJÍCÍ PROGRAMY
Stress Management pro projektové manažery

online

2x 0,5 dne

3., 10.12. vždy 9:00-12:30 hod

Řízení projektových rizik

online /
prezenčně

je nabízeno zakázkovou formou

Efektivní řízení INOVACÍ

online /
prezenčně

je nabízeno zakázkovou formou

Operativní řízení portfolia projektů

online /
prezenčně

je nabízeno zakázkovou formou

Vědomý management: Sebeřízení

online /
prezenčně

je nabízeno zakázkovou formou

Pokročilé techniky projektového řízení

online /
prezenčně

je nabízeno zakázkovou formou

Finanční řízení projektů a změn

online /
prezenčně

je nabízeno zakázkovou formou

12 100 Kč

6 900 Kč

20 700 Kč

17 700 Kč

PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI
Příprava k certifikaci projektových manažerů
podle IPMA®

online

3x 1 den

6., 14., 21.10. vždy 9:00 - 16:00 hod.

INSPIRATIVNÍ WORKSHOPY A WEBINÁŘE
Název programu

Forma

Délka

Termín

Cena

Řízení projektů v digitální době – nástroj ke
zvládání změn

online

zdarma

REMOTE/ Spolupráce na dálku

online

zdarma

MOTIV-ACE® - Jak účinně motivovat lidi

online

zdarma

DISCOVERY WEBINÁŘ: OCHUTNÁVKA
ONLINE TRÉNINKŮ SHINE CONSULTING

online

zdarma

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
POMŮŽEME VÁM S KONKRÉTNÍM PROJEKTEM
Název projektu

Charakteristika projektu

Cena

Řešitelské workshopy

Realizace workshopů s projektovým týmem na různá témata. Lidé rychle dosáhnou
shody při přípravě a realizaci projektu.

Dle počtu dní

Externí vedení projektu

Manažer/koordinátor projektu získá oporu v našem specialistovi. Můžete využít i pro
situace, když potřebujete řešit klíčové požadavky na projekt z nadhledu nezávislé strany

Dle počtu dní

Koučink pro řízení projektů, změn
a inovací

Jednotlivec i tým získají koučovací podporu pro dosažení svých cílů.

Dle počtu dní

Zlepšení projektové kultury

Spolu ve Vaší organizaci nastavíme prvky projektové kultury tak, že budete efektivnější a
budete lépe využívat zdroje.

Dle počtu dní

Nastavení prostředí pro skutečnou spolupráci

Pomocí MOTIV-ACE® nastavíme systém motivace v rámci projektového řízení vaší
organizace. Zaměstnanci se daleko aktivněji zapojí do řešení všech důležitých úkolů.

Dle počtu dní

Využití agility

Pomůžeme vám prosadit do praxe agilní způsoby řízení.

Dle počtu dní

Tvorba metodik

Vyladíme vaše metodiky pro řízení projektů, programů a portfolií. Budete zahajovat
správné projekty a získáte kontrolu nad jejich přípravou i realizací.

Dle počtu dní

Talent management pro projektové manažery

Udělejte zásadní rozhodnutí koho v čem rozvíjet! Využijte správně svoje finance a mějte
připravené skvělé projektové manažery.

Dle počtu dní

Audit stavu projektové kultury a příprava
k certifikaci projektového řízení

Konzultační, facilitační a vzdělávací podpora při auditu stavu projektové kultury a
přípravě k certifikaci. Budete připraveni k certifikaci organizace podle mezinárodního
certifikačního modelu.

Dle počtu dní

SYSTÉMOVÉ PORADENSTVÍ
POMŮŽEME VÁM NASTAVIT PROSTŘEDÍ

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
* Podmínky pro uplatnění zvýhodněné cenu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce kurzu na webu.
U kurzů, kde je uvedena délka trvání v hodinách, je možno hodiny použít k vykázání povinných tréninkových hodin pro certifikaci i recertifikaci IPMA®.
Všechny kurzy, které bylo možné akreditovat, jsou akreditovány pro certfikaci i recertfikaci podle IPMA®. Informace o akreditaci je uvedena u kurzů na webu.
Aktuální termíny, organizační informace a smluvní podmínky naleznete na www.shine.cz. Objednávat programy lze pouze online objednávkou na www.shine.cz.
Prezenční kurzy jsou realizovány v Praze a v Brně. V Praze v Shine Leadership školícím centru na adrese M. Horákové 116/109, 160 00, Praha 6 - Hradčany. V Brně v Centru Kaštanová
na adrese Kaštanová 515/125a, 620 00, Brno - Tuřany. Kurzy mohou být někdy realizovány i v jiných osvědčených konferenčních a hotelových lokalitách.
SHINE Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na přesun či zrušení programu z technických či jiných důvodů. Aktuální změny naleznete na www.shine.cz.
Kontakt: Lucie Hajkrová | Koordinátorka programů | t: (+420) 737 929 033| e: lucie.hajkrova@shine.cz | SHINE Consulting s. r. o. | Oulehla 443 | 664 07 Pozořice ||

