
Spoprijemanje s stresom za
osebno in poslovno uspešnost. 

ZABAVNA IN KORISTNA
 PREDNOVOLETNA

DELAVNICA 
ZA VAŠ KOLEKTIV

Za uspešen razvoj podjetja, je potrebno
poskrbeti za razvoj zaposlenih in njihovo
dobro počutje.

Človek kot posameznik ni samo orodje za
izpolnjevanje ciljev, temveč celostno bitje, ki
deluje najbolj učinkovito, ko ima zadovoljene
svoje potrebe po sprejetosti, koristnosti in
možnosti izaražanja sebe in svojih
potencialov.

Uspešni podjetniki se zavedajo, da si v teh
časih ne morejo več privoščiti nezadovoljne
zaposlene, ker je prav zadovoljstvo
zaposlenih ključna konkurenčna prednost. 

si želite več sodelovanja med
zaposlenimi, med oddelki in med
vodstvenim kadrom

si želite notranje motiviran kader, ki
dela s strastjo

si želite izvedeti, kako ustvariti v
podjetju kulturo odgovornosti in
sodelovanja za skupni cilj

DOBRODOŠLI PODJETNIKI, KI

Načinov, kako zaposlene motivirati je
več. Tokrat vam ekipa JH Studia
predlaga, da se v decembru odločite za
kombinacijo koristnega in zabavnega
tim buildinga. 

TIMSKA DELAVNICA -
Kako (p)ostati zdrav,
uspešen in srečen?

 

KUHARSKI
IZZIV

 DVEH EKIP
 



Simona Fabjan udeležencem na
simpatičen način predstavi pomen
različnih sestavin v prehrani. Preko
dvoboja udeleženci te zdrave sestavine
uporabijo za pripravo okusnih jedi.

➢ stres & prehrana
➢ Kako s pomočjo hrane vplivati na
boljše počutje, zdravje?
➢  Kako pripraviti okusen, zdrav in   
 uravnotežen krožnik?
➢ kuharski dvoboj zaposlenih v kuhanju

➢  poslanstvo in vizija podjetja 

     (smisel inspirira) 

➢ soočanje s spremembami 

➢ kako do notranje motivacije za delo 

     (delo kot vrednota) 

➢ spoštovanje različnih prispevkov 

    (povezovanje različnih oddelkov)      

➢ obvladovanje stresnih situacij, 

    učinkovito reševanje konfliktov 

     in komunikacija

Bolj kot kadarkoli prej je pomembno,
da ostanete v dobri psihični kondiciji, ,
da ostanete kljub zunanjim situacijam
mirni, odločni in ciljno usmerjeni.

KUHARSKI IZZIV DVEH EKIP

BOLJŠI ODNOSI
=

BOLJŠI DONOSI

Vsebina TIMSKE DELAVNICE PROGRAM
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LOKACIJA:
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T.: +386 40 661 700

svetovalka za komunikacijo
 in odnose v podjetjih svetovalka za prehrano


