


Kterou aplikaci jste v týmu za poslední měsíc začali více
využívat pro zjednodušení práce? (můžete uvést až 3)
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Máme misi:

Pomáháme 
zjednodušovat život 
pomocí technologií

Život je jen jeden



Máme svoje hodnoty



Máme svoje hodnoty



Chceme růst
Zvládnout to:
• Businessově
• Týmově
• Lidsky

Život je jen jeden



Máme severku
Do 5 let mít 
500 000 uživatelů



Příklad 1: Jak se posouvat cíleně, fokusovaně,
systematicky? Směrem k severce?

Příklad 2: Jak rychle zasvětit nováčky do našeho 
týmu a života? Jak nepřijít o kulturu? 

Příklad 3: Jak si zjednodušit život automatizací?

Příklady ze života Digiskills
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Pokud jediným parametrem je to, jak se 

izolovaný kurz účastníkům "líbil",  

tak úspěšnost velice nízká.  

Z každé stokoruny, kterou takto vynaložíte 

na vzdělávání 85 korun vynaložíte zcela 
zbytečně. 



https://akademie.shine.cz/project-genius-5.0-microschool
https://akademie.shine.cz/genialni-projektak-5.0






















"Původně jsem se na kurz ani nechtěl přihlásit. Říkal jsem si,  
že si počkám na prezenční formu. Ale když prezenční forma  

není možná tak dlouho, tak jsem to zkusil.  

Výsledek naprosto předčil mé očekávání. Vůbec jsem se nenudil  
a díky mnoha aktivitám celý den utekl jako nic. Dokonce vidím,  
že pro některé věci je online trénink lepší než trénink prezenční. 

Díky!“



http://www.shine.cz/
https://www.digiskills.cz/akce


https://1url.cz/BKPkq

https://1url.cz/BKPkq
https://1url.cz/BKPkq


https://1url.cz/VKk2C


https://bit.ly/3m3SbJm
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