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WEBINÁŘ: ZMĚNA BUSINESS MODELU PO COVIDU 
 
KDY: 2. ČERVNA 2020 VE 13.00 – 15.00 
 
Hledáte odpovědi, kde a jak najít sílu pro rychlé náhlé změny ve 
firmách? Nevíte, jak restrukturalizovat firmu k finančně efektivnější a 
stále výkonné a konkurenceschopné společnosti? Víte, jak vytvořit 
synergické efekty ke stávající výrobě nebo službám? 

 
Co se na webináři dozvíte 
 

1. Nepřepočítávejte ztráty  
 

2. Restart – využijte příležitost 
 

3. Pohled do lidských zdrojů po Covidu 
 
Je webinář vhodný pro mě? 

 
- Pro majitele firem,  
- Pro top management firem 
- Pro HR manažery 

 
Proč se mám na webinář přihlásit? 
 

- 2 hodiny nabité spoustou praktických informací 

- Praktické a přehledné informace z českého prostředí. 

- On-line interakce s lektorem i ostatními účastníky po celou 
dobu webináře 

- Bonus zdarma – 10 minut telefonické konzultace s lektorem 

- Nemusíte nikam cestovat. Webinář budete sledovat tam, kde 
vám to vyhovuje 
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- Ověřené a velmi jednoduché on-line řešení 

- Žádné speciální nároky na počítač, internet 

- Nemusíte do počítače/mobilu nic instalovat. 

 
Kdo realizuje webinář 
 

PhDr. Iva Moravcová, psycholog s 30 letou praxí, 3 atestace, soudní znalkyně v oblasti 
psychologie práce, managementu a personalistiky. Certifikovaná mediátorka, 
auditorka nefinančních auditorských standardů pro HR. Více na Linkedin nebo 
www.IQI.cz. 
V době krize 2007 - 2010 působila externě jako krizová interim HR manažerka 
v několika společnostech, osobně realizovala Outplacement pro Českou konsolidační 
agenturu (250 zaměstnanců), Outplacement na Ministerstvu vnitra ČR (250 
zaměstnanců), v rámci fúze 3 společností Jablonex Group, Železnobrodské sklo a 
Ornela (1200 zaměstnanců) následný Outplacement po fúzi a další menší 
Outplacement projekty. Poté se jako mediátorka podílela na tvorbě mediačního 
zákona, následně na ČAK učila advokáty mediaci.  
K Outplacement týmu Ivy Moravcové patří advokátní kancelář, která se specializuje na 
pracovní právo, dále má přímou spolupráci s některými pracovními agenturami, které 
mají celostátní působnost. 

 
 

 

 
 

Kontakt 
PhDr. Iva Moravcová 
IQI – Individual Quality Increase s.r.o. 
Oldřichova 49 
12800 Praha 2 
ICO: 27181215 
M: 603 11 30 40 
E: IVA.MORAVCOVA@IQI.CZ 
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