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Přispějte POSTEREM a získejte extra zvýhodněné vstupné
Podpořte konferenci BeExcellent, aby byla o praktických příkladech, které mohou ostatním ukázat cestu
nebo inspirovat k vlastnímu řešení. Pojďte do toho taky a přispějte svým POSTEREM popisujícím konkrétní
řešení u Vás ve společnosti.
POSTER nemusí být gigantický úspěšný projekt, stačí i drobné zlepšení, ukázka něčeho reálného, co se Vám
osvědčilo a funguje.

Jaké výhody získám?

Díky POSTERU získáte možnost účastnit se konference BeExcellent za ještě
více zvýhodněné vstupné než bylo v rámci předprodeje Early Bird vstupenek.
Místo současných 12 900 Kč získáte vstup za 7 500 Kč.

Co je třeba připravit?

Budete mít k dispozici plochu 2xA1, kterou můžete zaplnit vlastním plakátem
nebo vytištěnými slidy popisujícími konkrétní použití elementů neustálého
zlepšování v praxi. Vybírejte z tématických oblastí People, Process nebo Data
Excellence. Poster bude viset v přednáškových místnostech. V programu pak
máme vyhrazen 90 min úsek, kdy bychom Vás požádali, abyste byli poblíž
posteru k dispozici pro případné dotazy.

Jak na to?

Přihlaste se na konferenci na www.beexcellent.cz (do poznámky napište:
"Poster"). Zavoláme Vám a společně domluvíme téma posteru.

Vyberte si téma Vašeho Posteru
Jediným kritériem pro POSTER je, že popisuje praktickou aplikaci, která je Vaší společnosti užitečná.
Námětem může být ukázka systému 5S, vizuální řízení, úspěšný projekt, kaizen událost, popis řízení procesů
na základě dat, systém motivace lidí, systém sběru zlepšovacích nápadů a jejich ocenění, ukázka reportingu,
...
a mnoho dalších.

People Excellence

Process Excellence

Data Excellence

Jak si dlouhodobě udržujete

Sdílejte Vaše zlepšení, ukázku

Odhalte Vaše dosavadní

motivované zaměstnance? Jak

konkrétního nástroje

zkušenosti spojené s digitální

řídíte velké změny? Jak

aplikovaného v praxi, svůj projekt,

transformací a Industry 4.0.

podporujete sounáležitost a

Kaizen nebo cokoliv, co se Vám

Jakým způsobem sbíráte,

zapojení lidí?

povedlo a ukazuje použití

propojujete a vyhodnocujete data

Jak pracujete s lidmi

zlepšovacích metod a nástrojů v

z Vašich procesů a databází, aby

a leadershipem, aby jste

praxi. Ukažte ostatním Vaše řešení,

sloužila jako podklad pro

dlouhodobě dosahovali růstu

které pomáhá Vašim lidem dělat

rozhodování? Ukažte svůj způsob

a excelentních výsledků?

správné věci ve správný čas.

dolování informací z dat a jejich

Jak funguje Váš systém

přínos pro Vaši společnost.

zlepšování?

Kontakt

Ludmila Kiselová
Program and Partner Manager
+420 603 816 520
+420 517 541 100
ludmila.kiselova@scacp.cz

Hana Perničková
Event Manager
+420 736 621 587
+420 517 541 100
hana.pernickova@scacp.cz

www.beexcellent.cz

