ТЕМА НА УЕБИНАРА
„Силата на виртуалните екипи. Успешното разполагане на виртуални екипи е едно от
основните ни оръжия за справяне с ефектите на COVID-19“
Ще ви представим:
•
•
•
•
•
•

Как да си поставим виртуалната визия и цели - Прагматични прозрения, доказани в
бизнеса, академичните среди и НПО.
Как да използваме уникалните силни страни и индивидуалност на всеки член на екипа.
Как да установим структурирана комуникация - най-добрите практики за официални и
неформални, лични и професионални аспекти.
Как да създадете екипна харта - „договорът“ между членовете на екипа за използване
и реагиране по жизненоважните канали за комуникация.
Как да вдъхновите и поддържате Духа на победата във вашите разпределени отбори.
Как да установим оптималната виртуална екипна култура за вашите проекти.

ВОДЕЩ НА УЕБИНАРА

Петър Иванов има над 20 години
международен опит. Книгата му „ Virtual Power Teams“ е в Amazon Top 3 в международния
мениджмънт и е преведена на 6 езика - английски, немски, български, полски, испански и
китайски.
Роден в България, той завършва математика и работи в сферата на мениджмънта на ИТ услуги
в Източна Европа, Близкия Изток и Африка.
В процеса на развитието си Петър разпознава нарастващото значение на екипите на
множество места и затова разработва иновативен метод за водещи виртуални екипи.
През 2007 г. екипът, воден от него, печели наградата „Най-доброто от най-доброто“ за
изключително управление на проекти при създаването на глобални общи услуги.
През 2012 г. неговият екип спечели наградата „Global IT Connect“ за отлично участие в глобална
междуфункционална среда. Virtual Power Teams става най-продаваната книга на AMAZON.

През 2013 г. Петър основава „Virtual Power Teams“ и започва новата си кариера като основен
лектор и коуч за New Leadership.
Като експерт в областта на новото лидерство, Питър помага на ръководителите на проекти и на
екипи да запазят устойчивостта на своя екип, независимо от географското разстояние,
възрастта и културните различия и да постигнат най-добри бизнес резултати!
http://www.peter-ivanov.com/

