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DUBEN – ZÁŘÍ 2021

Product Innovation 
Academy ONLINE

Školicí program na inovace a vývoj nových produktů pro 

pracovníky R&D a Product managementu
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POTŘEBY R&D DIVIZÍ VE FIRMÁCH

Potřebujete přijít s inovací 
produktu, která spolehlivě 
dosáhne cílové tržby?

Potřebujete dosáhnout 
cílových nákladů a současně 
produktivity procesů s novým 
produktem?

Potřebujete zkrátit dobu 
vývoje a zpoždění vývojových 
projektů?

Potřebujete zlepšit  online
tvůrčí, týmovou  a řídící práci v  
R&D ?

Inovace Vývoj
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NÁŠ PŘÍSTUP K INOVACI A VÝVOJI NOVÝCH 

PRODUKTŮ

R & DProcesyNákup
Sales & 

Marketing

Product 

management
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Tržní myšleníProcesní myšlení

Objemy, tržby, ziskProduktivita, náklady, čas, kvalita Kvalita, čas, budget
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Nákupní 
myšlení

Procesní 
myšlení

Konstrukční 
myšlení

Platformové 
myšlení

Produktové 
myšlení

Tržní 
myšlení

CO PŘINESL PŘÍSTUP PRODUCT INNOVATION 

V PRAXI?

Světový lídr v 

prémiovém segmentu 

hygienických žlabů.

Nejlepší volba pro 

potravinářské firmy.

Několik nej pro 

zákazníky:

• Nejhygieničtější

• Nejčistitelnější

• Na míru

Jedinečná konstrukce 

chráněná světovým 

patentem.

Robotic - oriented

design.

Investice do 

robotizované svařovací 

linky.

Řízený 

dodavatelský 

řetězec.

Unikátní konfigurátor 

propojí individuální 

zadání zákazníka, 

konstrukci a plánování 

výroby.

ACO Industries je lídrem na trhu odvodňovacích systémů.

Pomáhali jsme s inovací hygienického odvodňovacího žlabu.

Což pomohlo ACO stát se lídrem v prémiovém segmentu na

globálním trhu.
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NABÍZÍME PRODUCT INNOVATION JAKO ŠKOLENÍ

INOVAČNÍ 

VÝVOJÁŘSKÉ 

INŽENÝRSKÉ 

ZNALOSTI

Jak inovovat, navrhovat trh, produkty a 

procesy pro dosažení cílových tržeb a 

nákladů? Jak řídit vývojové projekty?

ONLINE ZNALOSTI

Jak lépe pracovat online samostatně i v 

týmu, jak řídit a koordinovat procesy 

R&D?

www.zoom.com www.sketchbook.com

www.miro.com www.mentimeter.com

www.orchidea.com www.odoo.com
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Nákupní 
myšlení

Procesní 
myšlení

Konstrukční 
myšlení

Platformové 
myšlení

Produktové 
myšlení

Tržní 
myšlení

Naučíme Vás 

navrhovat 

inovativní technické 

řešení produktu.

Naučíme Vás 

navrhovat produkty 

v souladu s 

požadavky procesů 

a systému.

Naučíme Vás vidět 

tržby na trhu a 

„přinést“ je do firmy.

Naučíme Vás 

navrhnout jedinečnou 

hodnotovou propozici 

zákazníkům, 

produktový sortiment.

Naučíme Vás 

myslet v intencích 

kustomizace, 

platforem, sdílení,  

modularity, 

flexibility.

Naučíme Vás 

integrovat 

dodavatele do 

vývoje pro 

dosažení cílů.

CO ZÍSKÁTE ŠKOLENÍM PRODUCT INNOVATION?

Naučíme Vás řídit NPD projekty

z hlediska kvality, času, rizik.

Naučíme Vás online řešit,

koordinovat, řídit procesy v R&D.

Řízení
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URČENO PRO POZICE V R&D

Technický 

ředitel

Projektový 

manažer

VývojářKonstruktérTechnologKvalitaManažer 

nákupu
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STRUKTURA ONLINE PROGRAMU - MODULY

MODUL NÁZEV                     DATUM CASE HOST URČENO PRO

1. Tržní myšlení 14.-15.4.2021
Vývoj nové generace malorážek 

CZ 457

Ing. Eva Strakošová

Česká zbrojovka a.s.

sales&marketing, product 

manager, vývojář, project 

manager

2.
Produktové 

myšlení 12.-13.5.2021
Inovace žlabů - vývoj nové 

produktové rodiny

Ing. Ján Grznár

ACO Industries k.s.

product manager, vývojář, 

konstruktér, project manager

3.
Konstrukční 

myšlení 16.-17.6.2021
Inovace stavebního stroje – vývoj 

nové generace

Ing. Petr Váradi, FEng

Ammann Czech Republic a.s.

vývojář, konstruktér, nákupčí, 

kvalita, project manager

4.
Platformové 

myšlení 29.-30.6.2021
Přechod  od vývoje produktu k 

vývoji platforem

Ing. Ivan Boruta

BORCAD cz s.r.o.

product manager, vývojář, 

konstruktér, technolog, 

nákupčí, project manager

5.
Procesní 

myšlení 7.-8.7.2021
Design for robotic assembly –

sedadla do vlaků

Ján Chrenčík

BORCAD cz s.r.o.

vývojář, konstruktér, technolog, 

nákupčí, project manager, 

kvalita

6.
Nákupní 

myšlení 25.-26.8.2021
Přístup R&D CZUB k řízení 

dodavatelů 

Ing. Andrej Myšinský

Česká zbrojovka a.s.

vývojář, konstruktér, technolog, 

project manager, kvalita

7.
Projektové 

myšlení 16.-17.9.2021 Zkrácení doby a zpoždění vývoje
Stanislav Mařák

Česká zbrojovka a.s.

project manager, vývojář, 

konstruktér, technolog, nákupčí

1.DEN ŠKOLENÍ 2. DEN ŠKOLENÍ

8:30-12:00 13:00-15:00 8:30-12:00 13:00-15:00

Agenda modulu Případová studie, host Agenda modulu Práce na vlastním projektu



www.capability.cz 9

INOVAČNÍ, VÝVOJÁŘSKÉ, INŽENÝRSKÉ A 

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI

MODUL 1 – TRŽNÍ MYŠLENÍ

MODUL 2 – PRODUKTOVÉ MYŠLENÍ

MODUL 3 – KONSTRUKČNÍ MYŠLENÍ

MODUL  4 – PLATFORMOVÉ MYŠLENÍ

MODUL 5 – PROCESNÍ MYŠLENÍ

MODUL 6 – NÁKUPNÍ MYŠLENÍ

MODUL 7 – PROJEKTOVÉ MYŠLENÍ

K

Ke každému 

modulu 

argumentace 

z praxe,  

nové účinné 

systémové 

modely, 

metodika, 

postupy, 

nástroje, 

formuláře

Pro každý 

modul naše 

případová 

studie z 

české nebo 

zahraniční 

firmy s 

komentářem  

Lídři z 

českých 

firem. 

Online vstup 

2 hodiny

Metodika
Případová 

studie
Hosté

Promo a 

story video k 

danému 

modulu z 

českých a 

zahraničních 

firem

Video
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Agenda 14.-15.4.2021

• Jak objevit inovaci na trhu, nové zdroje tržeb

• Trh jako systém (struktura, chování, dynamika)

• Typologie zákazníků, analýza a syntéza požadavků 

zákazníků

• Chování konkurentů a hodnotový benchmarking 

produktu

• Volba správné konkurenční strategie produktu

• Inovace trhu (penetrace, expanze, kreace)

• Syntéza cílového trhu

• Tvorba tržního zadání pro produktovou strategii

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda Vertikálního a laterálního 

marketingu

2. Metoda segmentace trhu

3. Metoda penetrace, expanze a 

kreace trhu

4. Metoda Kano model

5. Metoda QFD model - trh x produkty

Inspirace – Česká zbrojovka

• Česká Zbrojovka – globální výrobce ručních zbraní

• Inovace malorážek CZ 457

• Úspěch na globálním trhu s malorážkami

Host

Ing. Eva Strakošová

Senior product manager

Česká zbrojovka a.s.

MODUL 1:  TRŽNÍ MYŠLENÍ
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Agenda 12.-13.5.2021

• Jak objevit inovaci produktu

• Jak správně mapovat procesy zákazníka pro objevení 

inovace

• Jak inovovat stávající užitky 

• Jak objevit nové užitky pro zákazníka

• Jak navrhnout inovativní hodnotovou propozici pro 

zákazníka

• Jak objevit úplně nové kategorie produktů a služeb

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda Product Value 

benchmarking

2. Metoda Product portfolio 

performance management

3. Metoda Product life cycle 

management

4. Metoda Product synthesis

Inspirace – ACO

• ACO Industries je světovým výrobcem drenážních 

odvodňovacích systémů

• Inovace trhové a produktové strategie odvodňovacích 

žlabů

• Úspěch na globálním trhu odvodňovacích systémů

• Řízení vývojových projektů

Host

Ing. Ján Grznár

Project & Marketing manager

ACO Industries k.s.

MODUL 2:  PRODUKTOVÉ MYŠLENÍ



www.capability.cz 12

Agenda 16.-17.6.2021

• Jak přijít s inovativním technickým řešením pro 

trh a procesy

• Produkt jako technický systém

• Jak správně mapovat konstrukční řešení na trhu a jak 

to využít pro syntézu nového produktu

• Jak generovat generačně nový konstrukční koncept 

nového produktu

• Jak generovat principiální a odvozené konstrukční 

varianty

• Simultánní konstruování produktu a procesů  

• Jak využít patentů ke generování úplně nového 

konstrukčního řešení

• Jak navrhovat kompaktní, velmi úsporné konstrukční 

řešení produktu

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda  Inovace produktové 

technologie

2. Metoda Inovace funkční struktury 

3. Metoda inovace orgánové struktury

4. Metoda Inovace stavební struktury

5. Metoda Superkompozice struktur

6. Metoda TRIZ a WOIS

7. Metoda QFD

Inspirace – Ammann

• Ammann globální výrobce stavebních strojů

• Inovace klíčového produktu

• Úspěch na globálním trhu 

Host

Ing. Petr Váradi, FEng

CTO, dříve CTO Ammann, Zetor, 

Doosan Bobcat

Ammann Czech Republic a.s.

MODUL 3:  KONSTRUKČNÍ MYŠLENÍ
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Agenda 29.-30.6.2021

• Jak vydělat přechodem na produktové platformy

• Proč využívat produktových platforem

• Jak řešit rozpor kustomizace + malých objemů + 

nákladů + času reakce

• Co je produktová platforma, co je modularita

• Jak implementovat na produktové portfolio koncept 

platformizace

• Navrhování funkční a procesní platformy

• Přechod od vývoje produktů k vývoji platforem

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda Product platform

2. Metoda Producr modularity

3. Metoda Sharing and re-using

4. Metoda Product paltform assortment

5. Metoda Product Platform 

development

Inspirace – Borcad

• Borcad – výrobce sedadel do vlaku

• Jak Brocad zvýšil reakční schopnost, produktivitu 

vývoje a náklady přechodem na produktové platformy

• Jak řídit a rozvíjet platformy

Host

Ing. Ivan Boruta

CEO

BORCAD cz s.r.o.

MODUL 4:  PLATFORMOVÉ MYŠLENÍ
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Agenda 7.-8.7.2021

• Jak radikálně zvýšit produktivitu procesů 

správnou konstrukcí produktu

• Vliv konstrukce na výkonnosti procesů

• Vazby mezi produktem, procesem a systémem

• Jak ovlivnit současně produkt, proces a systém pro 

dosažení cílové výkonnosti

• Přístupy Design for X  a Design to X

• Design for Assembly, Design for Manufacture 

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda Design for Assembly -

postup, příklady, 

2. Design for Manufacture - postup, 

příklady

Inspirace – Borcad

• Design for Assembly sedadel

• Design for Manufacture sedadel do vlaků

• Přechod od ručního na robotické svařování

• Design for robotic welding

• Změny produktu, technologie, systému

• Přínosy DFA a DFM

Host

Ján Chrenčík

Manažer zákaznických projektů

BORCAD cz s.r.o.

MODUL 5:  PROCESNÍ MYŠLENÍ
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Agenda 25.-26.8.2021

• Jak účinně a efektivně integrovat dodavatele do 

inovace produktu

• Hodnocení dodavatelů pro potřeby „Trh jako systém“ 

(struktura, dynamika)

• Jak připravit hodnotovou nabídku pro integraci 

dodavatelů do vývojových projektů

• Jak správně budovat síť externích dodavatelů 

(výrobce, výrobce specialista, vývojář-výrobce, …)

• Jak správně aplikovat strategii outsourcing, 

insourcing, sdílení pro potřeby R&D

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda Vertikálního a Laterálního 

marketingu

2. Metoda kvalitativního a 

kvantitativního modelu trhu

3. Metoda penetrace, expanze a tvorby 

nových trhů-inovace trhu

4. Metoda Kano model

5. Metoda QFD model - trh x produkty

Inspirace – Česká zbrojovka

• Česká zbrojovka výrobce ručních zbraní pro globální trh

• Systém hodnocení dodavatelů pro R&D

• Řízení a rozvoj dodavatelů pro R&D

• Volba, příprava zadání, komunikace, řešení problému

• Komunikace a koordinace R&D + Nákup + Dodavatelé

Host

Ing. Andrej Myšinský

Technology development & Prototyping

Česká Zbrojovka a.s.

MODUL 6:  NÁKUPNÍ MYŠLENÍ
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Agenda 16.-17.9.2021

• Jak zkrátit dobu a zpoždění vývojových projektů

• Procesní modely vývojového procesu – sekvenční, 

paralelní, agilní (výhody, nevýhody)

• Jak navrhnout správně vývojový projekt – project 

framework

• Jak správně řídit portfolio vývojových projektů

• Jak správně řídit vývojový projekt

• Jak zkrátit dobu vývoje 

• Jak eliminovat zpoždění vývojových projektů

• Jak aplikovat řízení rizik na vývojové projekty

• Vlastní projekt

Metody

1. Metoda Concurrent Product 

Development

2. Metoda Agile development

3. Metoda Project portfolio 

management

4. Metoda Project management

5. Metoda Risk management

Inspirace – Česká zbrojovka

• Česká Zbrojovka výrobce ručních zbraní pro globální 

trh

• R&D procesní struktura

• Řízení projektů, zkušenosti, progres

Host

Ing. Stanislav Mařák

IT Systems & Procesy

Česká Zbrojovka a.s.

MODUL 7:  PROJEKTOVÉ MYŠLENÍ
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CENA PROGRAMU A CENOVÁ ZVÝHODNĚNÍ

● PROGRAM PRODUCT INNOVATION ACADEMY ONLINE: 

○ Cena za celý program – 7 modulů (bez DPH)

– 1 účastník 70 000,- Kč

– 2 účastníci 90 000,- Kč

– 3 účastníci 150 000,- Kč

○ Cena za 1 modul - 2 dny (bez DPH)

– 1 účastník 20 000,- Kč

– 2 účastníci 30 000,- Kč

– 3 účastníci 40 000,- Kč

○ Cena zahrnuje metodiku a know-how, studijní materiály.
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NAŠE REFERENCE

V průběhu programu Vám

představíme několik

případových studií z různých

oborů, s různými výchozími

situacemi, s různými objemy

prodeje (malosériová výroba,

sériová výroba,….), kde jsme

aplikací metodiky dosáhli

vynikajících výsledků.

Typické trvání projektů 6 - 12

měsíců, počet týmových

workshopů 10 - 12, růst tržeb,

objemů prodejů v

dlouhodobém horizontu.
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Ing. Ján

Chaľ
jan.chal@integratedconsulting.cz

SLUŽBY / KOMPETENCE

− Inovace produktů a služeb – projekty

− Firemní inovační systémy – projekty

− New product development - projekty

− Design for Cost - projekty

− Design for Cost Akademie – školení

− Product Development Academy – školení

− Design to Risk Academy - školení

Hlavní zaměření Jána jsou produktové inovace, zvyšování výkonnosti

procesu vývoje nových produktů, zavádění inovačního procesu do

firem, snižování přímých nákladů na produkty, navrhování portfolia

produktů z hlediska kustomizace, snižování nákladů pomocí

platformizace a modularity.

Ján rovněž realizuje školení v oblasti Design for Cost.

Studoval Strojní fakultu STU Bratislava. Absolvoval studijní pobyty:

• Salford University (UK) – Design for Assembly

• TU of Denmark - Design to X, Design to Cost

• FH Coburg – Radical innovation.

Působil na WOIS Institute v Coburgu jako projektový manažer.

Je spoluautorem 5 mezinárodních patentů, 2 knižní publikace na

téma Design for Assembly a Inovace.

POZICE

Senior konzultant ICG

PROJEKTY / ŠKOLENÍ

Borcad, Ammann, Česká zbrojovka, ACO, Meopta, Preciosa, 

Raiffeisenbank, Česká spořitelna, PSL (SK), Sauer Danfoss (SK), 

Panasonic (SK,) SOLIDpower (IT), TESA (DE), Bruker (DE), Linet 

(CZ)
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Ing. Petr

Váradi, FEng

SLUŽBY / KOMPETENCE

− New product development - projekty

− Design for Cost - projekty

− Design for Cost Akademie – praxe

− Design for Reliability- mentor Bobcat

− Design for Assembly – strojírenské výrobky

− Zkušebnictví – oblast letadel a stavebních strojů

Hlavní zaměření Petra jsou produktové inovace, zvyšování

výkonnosti procesu vývoje nových produktů, zavádění inovačního

procesu v týmech R&D, zeštíhlování procesů vývoje a snižování

výrobních nákladů na produkty, snižování nákladů pomocí

platformizace a modularity.

Petr rovněž realizoval školení v oblasti Design for Reliability.

Studoval Strojní fakultu ČVUT Praha. Vojenskou akademii (Univerzita

Obrany) a kurz na Vysoké škole Ekonomické.

Je členem Inženýrské Akademie.

POZICE

Výkonný ředitel v Borcad CZ

PROJEKTY / ŠKOLENÍ

Borcad, Ammann, Doosan Bobcat, Zetor, Way Industries, 

Kovosvit MAS, High Performance Aircraft Int. 
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Použití digitálních platforem 
zvyšuje praktičnost kurzu

Představení základních aplikací
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ONLINE NÁSTROJE VHODNÉ PRO R&D

Online 

komunikace

Preferujeme aplikaci 

www.zoom.com pro 

vedení konferenčních 

hovorů s vynikající 

kvalitou, možnosti 

„breakrooms“ pro 

paralelní práci ve více 

týmech.

Online 

ideace

Pro individuální a  

týmovou online práci 

preferujeme s aplikaci 

www.miro.com, která 

umožňuje online 

generování mapování 

procesů, generování 

idejí.

Online 

hodnocení

Pro strukturované 

třídění námětů, jejich 

hodnocení a 

prioritizaci v teamu a 

online používáme 

velmi úspěšnou 

aplikaci Orchidea.

Online 

preference

Pro online sdílení 

preferencí, hodnocení 

a výběr variant řešení 

přímo na webináři, 

aplikujeme aplikaci 

www.mentimeter.com

Online 

kreslení

Myšlenky 

vizualizujeme online 

pomocí tabletů s 

grafickými aplikacemi 

www.sketchbook.com

Online 

administrace

Pro administraci 

námětů, agendy z 

online workshopů 

používáme online 

aplikaci Odoo.

http://www.zoom.com/
http://www.miro.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.sketchbook.com/
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MIRO
Používáme při 

školeních

Aplikace na virtuální 

workshopy, kde je 

zapotřebí generovat 

nápady a tvořit z nich 

následné koncepty.

MIRO je pro nás 

klíčový nástroj na 

digitální simulace a 

všechna cvičení 

Lidé pracují najednou a 

online v jednom 

prostředí

Každý účastník od

nás získá přístup.
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1. Každé školení nebo workshop začínáme 

několika otázkami v Menti, což nám pomůže 

vytvořit dobrou pracovní atmosféru.

2. Během školení používáme Menti pro 

brainstorming, hodnocení nápadů nebo 

„škálování“, resp. pro testovací otázky.

3. Na konci tréninku shromáždíme zpětnou 

vazbu

MENTI – Aplikace, která má real-time 

vstup od účastníků

Často potřebujeme znát Váš názor, 

brainstormujeme, nebo jenom chceme 

vědět jak to jde. Mentimeter je úžasná 

aplikace na sdílení názorů, nápadů i 

získání konsensuálního rozhodnutí

Účastníci mohou 

MENTI používat 

na svých 

telefonech velmi 

intuitivně.

Pravidelně používáme na našich školeních
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Tablet

Použití flipchartů a tabulí je typické pro školení ve třídě. Ve 

virtuálním světě je nemůžeme používat. Ale je tu skvělé 

podpůrné zařízení - iPad (tablet) s perem. Kreslíme obrázky, 

které vysvětlují témata přesně, jak to děláme během tréninků 

na pracovišti. Benefit? Okamžitě můžeme sdílet obrázky s 

účastníky.
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O naší společnosti 
ICG

Integrated Consulting Group
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INTEGRATED CONSULTING GROUP

O NÁS

Jsme konzultační společnost působící v 12 zemích Evropy s více než 

35 lety zkušeností. Zaměřujeme se na procesní zlepšování metodikou 

Lean Six Sigma, firemní inovace a řízení změn. Našim klientům 

doručujeme jednotlivé projekty, školení i kombinované programy v 

servisních i výrobních organizacích. Náš přínos chápeme v doručení 

konkrétních výsledků a přenesení našich znalostí na stranu klienta 

tak, aby získané zkušenosti mohl dále využívat.

Integrated
Consulting
Group

7 hodnot naší společnosti

1. Zákazník je pro nás vždy na prvním 
místě. Budujeme dlouhodobý vztah 
založený na důvěře.

2. Doručujeme více, než zákazník očekává.

3. Zavazujeme se k výsledkům. Jsme 
odměňováni za dodanou hodnotu.

4. Plně se přizpůsobujeme konkrétním 
potřebám a požadavkům klienta.

5. Pozitivní zpětná vazba od zákazníka je 
pro nás hlavním ukazatelem úspěchu.

6. Cokoliv děláme, chceme dělat jako 
nejlepší ve svém oboru.

7. Děláme, co nás baví, a chceme, aby to 
bavilo i Vás.

Globální 

partnerství
ČÍNA USA EVROPA

140
KONZULTANTŮ

12
ZEMÍ

35
LET ZKUŠENOSTÍ
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Six Sigma

Certifikované Lean and Six Sigma 

školení | Six Sigma koučink |  Zavedení 

Lean Six Sigma do organizace | Interim 

Six Sigma Black Belt | Datové analýzy

SLUŽBY KTERÉ NABÍZÍME

Lean

Školení Lean technik a nástrojů | Value 

Stream Mapping | Optimalizace SMED | 

Lean kultura | Simulace pro cvičení Lean 

nástrojů | KAIZEN workshopy | Lean v 

administrativě

Řízení workshopů

Zvýšení efektivity interních workshopů | 

Práce ve velkých skupinách | Řešení 

konkrétních problémů | Školení facilitace 

workshopů | Outdoor Training Programs

Change Management

Řízení projektových změn | Změny s 

rychlými výsledky | Změny kultury 

podniku | Komunikace změn | Školení 

řízení změn | Školení Motivace a 

nastavování cílů 

Design / Design to Cost

Projekty Design to Cost | Design to Cost 

Akademie | Vývoj nových produktů a 

služeb | Vývoj nového „business modelu“ 

| Total Costs Management

Inovace a kreativita

Inovace produktů a služeb | Inovační 

workouty | Strategické inovace | 

Školení inovací | Kreativní řešení 

problémů | TRIZ | Design Thinking

Operational Excellence

Optimalizace procesů | Hledání příležitostí 

– Procesní audity | Mapování procesů | 

Design procesů | Snižování nákladů | 

Nastavení procesního řízení a procesní 

organizace

Projektové řízení

Podpora při projektech | Řízení 

projektů | Strategie projektové 

kanceláře PMO | Školení projektového 

řízení

Koučování / Leadership 

Koučování | Prezentační dovednosti |  

Komunikace| Řešení konfliktů | Prodejní 

schopnosti | Mentorování | Školení

Agile

Školení agilního řízení | Projekty agilní 

transformace | Analýza a hodnocení 

agility organizace | Agilní moderování | 

Simulace Lego 4 Scrum | Scrum a 

Kanban

OPEX 

Operational

Excellence

Six Sigma

Řízení

workshopů

Design to Cost

Řízení změn / 

Change 

management

Inovace a 

kreativita

Lean

Projektové 

řízení

Koučování / 

Leadership 

Agile
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www.integratedconsulting.eu

T : +420 775 013 871

office@integratedconsulting.cz

www.integratedconsulting.cz

Graz, Berlin, Bratislava, Brussels, Budapest, Bucharest, 

Helsinki, Prague, Sofia, Vienna

mailto:office@integratedconsulting.cz

