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1. Motivație
•

Pentru a gândi și acționa cu același nivel de înțelegere
și implicare, oamenii au nevoie să se alimenteze de la
surse similare de energie și inspirație.

•

Cum ar arăta ziua în care tu și colaboratorii tăi ați
acționa cu același nivel înalt de entuziasm și implicare,
deoarece ați avut toți aceeași ocazie de a primi
inspirație, idei inovatoare și energie transformatoare,
de la unii din cei mai importanți reprezentanți
mondiali în business și leadership?

•

Ca să ai ocazia de a-i vedea, în direct, pe fiecare dintre
cei cinci mari lideri mondiali, Carly Fiorina, Daniel Pink,
Debra Searle, Tyler Perry alături de John C. Maxwell,
ar trebui să aloci timp și mii de euro pentru a ajunge la
conferințele pe care le țin în toată lumea.

•

Să-i vezi reuniți într-o singură conferință și să împarți
oportunitatea
acestui
eveniment
inspirațional
împreună cu echipa ta, chiar în orașul tău este
suficient să spui DA oportunității de a participa în
Bacău, la Conferința VIDEOCAST Live2Lead din
01.Februarie 2019.
www.live2leadbacau.ro

2. Ce este o conferință videocast ?
• O conferință videocast este una dintre cele mai moderne,
rapide și economice căi de transmitere a unei conferințe
înregistrate, al cărei conținut de ultimă oră la nivel
mondial, direct către publicul interesat, aflat pe întreg
mapamondul.
• Formatul videocast permite diseminarea în sistem
închis a unor conferințe foarte valoroase în ceea ce
privește speakerii și conținutul, într-un timp foarte scurt,
direct la publicul din țara și localitatea în care s-a
achiziționat licența de transmitere.
• Live2Lead este o conferință videocast care, datorită
notorietății și succesului de care s-a bucurat în edițiile de
până acum, este solicitată și transmisă în 32 de țări, peste
700 de locații din întreaga lume și peste 40.000 de
participanti.
• Conferința Live2Lead poate fi vizionată doar în sălile de
proiecție pentru care s-a achiziționat licența și doar în
perioada care face obiectul aceleiași licențe.

www.live2leadbacau.ro

3. Prezentarea speakerilor
Carly Fiorina
Numita “Cea mai Puternica Femeie in
Business” de FORTUNE Magazine; a fost
prima femeie ce a condus o companie
nominalizata FORTUNE 20 in calitate de
CEO al Hewlett-Packard. Fiorina a condus
de asemenea instituția External Advisory
Board pentru CIA sub președenția lui
George W. Bush si totodată a candidat la
alegerile prezidențiale in 2016 U.S.A.
DANIEL PINK
Unul dintre cei mai bine vânduți autori de
in ultimii 10 ani. Cărțile sale despre
activitatea profesionala, business si
comportamentul uman traduse in 35 de
limbi au înregistrat vânzări de peste 2
milioane de copii in întreaga lume. Daniel
este considerat de New York Times –best
selling autor. Conferința sa TED ce tratează
știința motivației este unul dintre cele 10
cele mai apreciate conferințe TED din toate
timpurile cu peste 19 milioane de
vizualizări înregistrate.
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3. Prezentarea speakerilor
DEBRA SEARLE
Aventurier profesionist, speaker si
fondator al Shoal Projects Limited si Mix
Diversity Developers Limited. Debra este
una dintre cele mai productive femei
speaker din Europa având conferințe in
cadrul a peste 1000 companii precum
IBM si Microsoft. De asemenea este un
invitat frecvent la eveniment precum TEDx.
TYLER PERRY
Tyler Perry este un producător de film de
renume mondial, regizor, actor, scenarist,
dramaturg, autor, compozitor, antreprenor,
si filantrop. Tyler este mintea creatoare din
spatele a 20 de filme de lung metraj, 20 de
piese de teatru, 8 emisiuni de televiziune și
două cărți New York Times bestseller;
astfel Tyler a construit un imperiu care a
atras publicul și a construit comunități, în
întreaga lume.
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3. Prezentarea speakerilor
John C. Maxwell
Considerat autorul # 1
de best-seller-uri pe tema leadership-ului în
topul realizat de New York Times, coach și
speaker care a scris peste 100 de cărți în
domeniu. În 2014 a fost apreciat ca fiind
lider în sfera de business, de către American
Management Association® şi cel mai
influent expert în leadership din lume,
conform Business Insider și Inc. Magazine.
The John Maxwell Company, The John
Maxwell Team si EQUIP au instruit peste 6
milioane de leaderi din întreaga lume.
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