VALUE CREATION
POWER BREAKFAST

Special Invitation
TOIMITUSJOHTAJILLE JA
JOHTORYHMÄN JÄSENILLE

Accelerating
value creation.
Connecting
talent to value.
Building agility to
implementation and
speed in execution.
Capturing value
through better design.
Accelerating leadership.

Senior Executive
as a Master Value Coach
Toimitusjohtajille ja johtoryhmän jäsenille tarkoitettu aamiainen.
Kuinka johto luo yritykselleen value agendan ja tekee
arvon luomisesta läpinäkyvän?
Mitä voimme oppia Wall Streetin parhailta johtajilta
talentin kytkemisestä arvon luomiseen?
Miten strategian tai muutosten toteutukseen saadaan
nopeutta, ketteryyttä ja varmuutta?
Millaisia ovat uudet menetelmät ja työkalut, joita parhaat
arvon kotiuttajat käyttävät; mitä suomalaisyritys voisi oppia
parhailta yrityksiltä maailmalla?

KUTSU – INVITATION
Tervetuloa osallistumaan inspiroivaan aamiaiseen,
jonka tarkoitus on jättää pysyviä jälkiä ajatteluusi johtajana.
Innovatiiviset ajatukset esittelee Tero J. Kauppinen.
Tutkitut, kansainvälisessä paineessa testatut ja todennetusti merkittäviä tuloksia
tuottaneet johtamisen mallit, työkalut ja menetelmät ovat nyt ulottuvillasi.
To 1.11.2018

klo 8.15–10.00

Seinäjoki

Aamiainen ei maksa osallistujalle mitään.
Ilmoittautuminen on kuitenkin välttämätöntä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaa on rajoitetusti, joten ilmoittaudu heti.
Ilmoittaudu tästä!

Hieman taustaa juonnoksi

Tilaisuuden puhujasta

Esityksen pohjana on VIA Groupin vuosia jatkunut
yhteistyö ja joint venture CEO.works, Inc:n ja sen
perustajan Sandy Oggin kanssa.

Tero J. Kauppinen on VIA Groupin
perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on
40 vuotta kestänyt kansainvälinen ura
liikkeenjohdon konsulttina, johtamisen
tutkijana ja johtamisohjelmien ja
-työkalujen kehittäjänä. Hänen
kehittämiään työkaluja on käytössä 150 maassa. Hän on
kirjoittanut 18 kirjaa johtamisesta. Tasavallan presidentti
myönsi viime vuonna hänelle kanslianeuvoksen arvon.

Tutkimukseen pohjautuvat mallit ja toimintatestatut
työkalut ovat aikaansaaneet eksponentiaalisen
kasvun niin CEO.worksin asiakkaille kuin CEO.
worksille itselleen. Kansainvälinen kysyntä on ylittänyt
toteutusmahdollisuudet.
Tero J. Kauppisen ja Sandy
Oggin kirja on valittu Forbesin
CEO Libraryyn. Kirja kuvaa,
kuinka toimitusjohtaja ja hänen
johtotiiminsä voi kiihdyttää
arvon syntymistä ja myös
kotiuttaa sen.

Yhteistyö Sandy Oggin kanssa on luonut uuden
sukupolven johtamisen malleja, työkaluja ja menetelmiä,
joiden käyttökokemukset ovat johtaneet ennen
kokemattomaan kysyntään eri puolilla maailmaa.
Esitys fokusoi näihin vaikuttaviin uuden sukupolven
ideoihin ja käytäntöihin.
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