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7 Důvodů Proč Najmout Donna na Vaši Událost 
 

1. Chcete slyšet něco nového, co změní vaše 

posluchače. 
 

Jste připraveni slyšet nové perspektivy, které budou mít okamžitou 

hodnotu pro publikum. Donnův přístup k realizaci úspěšných 

rozhodnutí, vedení projektů a týmů, přístupu k povýšení 

zaměstnanců a získávání klientů je založen na 30 letech vedení a 

řízení lidí a projektů pro společnosti z žebříčku Fortune 100 a se 

zkušenostmi z reálného světa. Tato odbornost se odráží ve všech 

Donnových programech a oceněných knihách. 
 

2. Chcete solidní, použitelný obsah, který na publikum funguje bezprostředně 
 

Nepotřebujete další obecné znalosti a omáčku od řečníků; hledáte obsah, který vytváří posun 

mysli bezprostředně před tím, než publikum opustí své sedadlo. Tři hlavní důvody, proč se lidé 

účastní konferencí, jsou networking, profesní rozvoj a osvojení osvědčených postupů, které jim 

pomáhají rozvíjet jejich podnikání nebo kariéru, takže to, co je posouvá vpřed - a vaší organizaci 

- je solidní, ve výsledku vysoce hodnotný obsah, který funguje bezprostředně. 
 

3. Chcete si být jistí, že přednášející povznese vaše publikum. 
 

Přestože mluvčí ve vaší organizaci jsou odborníci, ještě to neznamená, že jsou pro publikum 

dostatečně zajímaví. A posluchači si budou více pamatovat, jak se při přednášce cítili, než to, co 

se naučili na semináři nebo o přestávce. Donn má žádané odborné znalosti, které jsou vždy 

servírovány s vtipem, laskavým humorem a zájmem, a to z něj dělá bezpečnou sázku pro vás a 

vaše publikum. Všechny programy a klíčové poznámky jsou prezentovány jazykem 100% bez 

vulgarit. 
 

4. Chcete řečníka, který s vámi bude spolupracovat, přizpůsobí se vaší 
události nebo tématu setkání a interaktivně zapojí publikum 

 

Společné naprogramování je klíčem k úspěchu vaší akce. Donn spojuje vaši událost nebo téma 

setkání v jeho programech, aby podal sjednocující zprávu. Publikum je interaktivně zapojeno 

během jeho prezentací prostřednictvím malých skupin a individuálního zapojení, což dále rozšiřuje 

myšlenku spolupráce členů publika. 
 

5. Chcete řečníky, kteří přispívají k úspěchu a 
hodnotě organizace 

 

       Odborní přednášející mohou přispět k úspěchu a organizační 

hodnotě. Důležitou bránou pro dosažení těchto cílů je obsah 

způsobující změnu paradigmatu. Donnovy programy zapojení / 

umisťování / ovlivňování přinášejí účastníkům úchvatnou hodnotu, 

která je pro účastníky cenná, což je skvělé pro návratnost investic 

vaší akce (ROI) - a může vylepšit návratnost vašich událostí 

(ROE).
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6. Chcete řečníka, který naslouchá a dotahuje 

věci do konce. 
 

Přednášející typu „jednou a konec“ nebo „jen projíždím 

kolem“, s nimiž jste se v minulosti mohli setkat, po sobě 

nechávají nezodpovězené otázky. Donn není jedním z nich, 

protože poplatek za jeho služby je platný po celý den. 

Donn poskytuje navazující programy po dobu 

následujících 30 dnů v různých formátech v jeho vysoce 

efektivním stylu, bohatým na zpětnou vazbu s tématy jako 

zapojení / positioning / vliv tak, aby zajistily, že se nové strategie a taktiky 

udrží i v bouřlivém pracovním prostředí. Jeho jedinečný přístup přináší 

výsledky ještě předtím, než se účastníci vrátí do svých kanceláří. 
 

7. Uvědomujete si, že růst, udržení a angažovanost publika má vazbu na 

hodnotu profesního rozvoje, protože je jeho důležitým spouštěčem. 
 

Spouštěcí bod vaší organizace je místo, kde si jednotlivci uvědomují hodnotu členství. Tato 

spouštěcí hodnota často spočívá v profesním rozvoji a Donn to ví. Jeho následná práce s 

publikem pomáhá tento vztah upevnit, protože přidaná hodnota je pro vaše členy exkluzivní; 

není k dispozici mimo členství ve vaší organizaci. A TO je růstová, dlouhodobá a spojující 

síla, která zvyšuje návratnost investic vaší organizace (ROI). 
 

 

 “Donn LeVie poskytuje nejlepší a nejkomplexnější 

pokyny pro profesionální rozvoj, jaké jsem kdy 

slyšela. Kromě toho, že je špičkovým přednášejícím 

/ moderátorem, který uchvacuje publikum svým 

vtipným dialogem a strategickými zkušenostmi, je 

nejlepším přítelem plánovačů událostí, a díky 

tomu všemu je vyhledávaným odborníkem.” 
 

Leslie Simpson, Director of Events, 

Association of Certified Fraud Examiners 
 

"Pokud vážně uvažujete o dalším vzdělávání a pokroku v oblasti své osobní a profesionální značky 

leadershipu, Donn LeVie Jr. je člověkem plným osvědčených moudrostí, znalostí a skutečných 

řešení. . . Připravte se zapsat si spoustu poznámek. Donn je skutečně skvělý." 
 

     Jim McConnell, Corporate Security Program Manager/Consultant 

 

“Donn je skutečně jedním z nejlepších hovořících profesionálů, od kterých jsem se kdy s  

potěšením učil. Donn má vášeň pro své řemeslo a má to, co bych nazval „zdraví-vyvolávající 

osobnost“ - nadšení, které způsobí, že se cítíte lépe sami o sobě poté, co jste byli v jeho 

přítomnosti a absolvovali jeho programy… 
 

 Keith Campbell, CFE, MBA Forensic Financial Investigator 
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