MERYTORYCZNA RYWALIZACJA
Walczymy na słowa, porównania, argumenty, ciekawe przykłady i wykorzystujemy zdobyte
doświadczenie, by przekonać do swojego punktu widzenia zgromadzoną publiczność. To będą
trzy tezy dotyczące biznesu, cztery zespoły biorące udział, wielu widzów i tylko jeden wygrany.
W sumie prawie trzy godziny biznesowej polemiki pomiędzy ekspertami, przerywanej wyłącznie
pytaniami od publiczności.

TEZY DEBAT OKSFORDZKICH
FINAŁ

PÓŁFINAŁ
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– Liderem trzeba się urodzić
– Liderem się staje
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– W biznesie warto zaufać
– Zaufanie bywa zdradliwe

3

– Specjalizacja produktu kluczem
– Zalety dywersyﬁkacji produktu

PÓŁFINAŁ

Program spotkania jest prosty. Rozpoczynamy wydarzenie od przedstawienia zespołów i ﬁrm biorących udział.
Po tej części zostaną rozegrane dwa półﬁnały, a wisienką na torcie będzie ﬁnał wyłaniający zwycięzców.
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Trzy tezy zostaną wylosowane na 3 tygodnie przed
wydarzeniem, dzięki czemu zespoły będą się mogły
przygotować, wiedząc co ich czeka w półﬁnale oraz jaki
temat będzie obowiązywał w ﬁnale. Żeby nie było tak
łatwo to dopiero na samym wydarzeniu zespoły biorące
udział dowiedzą się, do której ze stron będą
przekonywać widzów podczas pojedynku.
W trakcie rundy uczestnicy wypowiadają się na zmianę.
Każdy z nich będzie miał trzy minuty na przedstawienie
swoich argumentów i przekonanie widowni do
prezentowanego punktu widzenia. Sto osiemdziesiąt
sekund, by wykorzystując swoje doświadczenia i zdobytą
wiedzę jak najlepiej wykorzystać ten czas, by stać się
bohaterami wieczoru, niekoniecznie bez
bezpardonowych docinków.
Bo o to właśnie chodzi - o emocje! O siedzącą tam
publiczność, która tłumnie będzie oglądać przebieg
Pojedynku, by skorzystać z okazji i zadać pytanie w punkt
rywalizującym zespołom. A na koniec każdej rundy będą
mogli oddać swój głos na tych, którzy ich najbardziej
przekonali do siebie.
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PRZEBIEG RUNDY
1
LOSOWANIE
STRON

2

2

ZESPÓŁ A

ZESPÓŁ B

3x3min

3x3min

SESJA Q&A
ZESPÓŁ A i B
18min

3
GŁOSOWANIE

?

http://indeed.best/pojedynek-miedzy-projektami/#contact_form_pop
PODNIEŚ RĘKAWICĘ I ZGŁOŚ SWÓJ ZESPÓŁ!

BENEFITY
Dla zwycięzców:
Artykuł w magazynie Indeed News
Bezpłatny udział w Pojedynku Między Projektami #2 (06.2019)
Przeprowadzenie dedykowanego wywiadu online w ustalonym terminie

Dla wszystkich:
Udział w transmisji live z wydarzenia
Promocja ﬁrmy i jej reprezentanów w social mediach
Firmowe materiały marketingowe podczas wydarzenia
20 bezpłatnych biletów dla pracowników
Możliwość postawienia swojego rollup-u
Uczestnictwo w wywiadach po wydarzeniu

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Termin wydarzenia:

Lokalizacja:
Cena:

www.indeed.best

29.03.2019
Zostanie dopasowany do zespołów deklarujących
uczestnictwo w wydarzeniu.
Planowany termin - przełom kwietnia/maja.
Wrocław
2 000 PLN

Szymon Górnik
Założyciel

Rafał Kot
Event magician

szymon@indeed.best
+48 665 331 841

rafal@indeed.best
+48 609 327 712

