Kedves GLS 2020 Résztvevő!

A kialakult kritikus helyzetben is hadd kezdjük azzal, hogy kifejezzük örömünket, miszerint ebben az évben (is)
csatlakoztak a GLS résztvevők klubjához. Hadd folytassuk egy másik jó hírrel:

A GLS 2020-as magyarországi eseményét a virtuális térben (internet) megtartjuk, ha pedig
a helyzet megengedi, akkor késő ősszel a klasszikus eseményt is, fizikai jelenléttel.
Ennek részleteiről szeretnénk most tájékoztatást adni.
1. Elérhető GLS 2020 tartalom március 27-e és április 2-a közt
Az amerikai testvérekkel együttműködve sikerült kialakítani azt a megoldást, miszerint

a GLS 2020 résztvevői számára a konferencia teljes tartalma online módon elérhető lesz
egy teljes héten keresztül.
Egy internetes hivatkozási helyet és a hozzá tartozó belépési kódot a napokban küldünk el mindazoknak, akik
regisztrált résztvevői az eseményünknek. Ezek segítségével a tartalomhoz egy héten át bármikor, bármennyiszer
hozzáférhetnek. Ezen hivatkozási helyen érhetik el a GLS munkafüzet digitális verzióját is.
A hozzáférés kezdete 2020. március 27-e reggel 8:00 óra, lejárata 2020. április 2-a éjjel 24:00 óra.
A megoldás hátránya, hogy nem vagyunk egy közösségben, de előnye, hogy mindenki biztonságos környezetben,
saját igénye és időbeosztása szerint, kényelmesen tudja megnézni és meghallgatni az anyagokat.
Amennyiben Önök csoportos jegyet vettek, kérjük a honlap címet és a belépési kódot osszák meg csoportjuk
tagjaival.
Más teendőjük nincs, csak élvezzék a GLS előadásokat és kisfilmeket szeretteik körében.

2. További lehetőség: A GLS 2020 tartalmának együttes megtekintése és feldolgozása a virtuális térben
Fentieken túlmenően szeretnénk olyan szolgálatot is teljesíteni, hogy azoknak, akik hiányolják a közösségi élményt,
az adott körülmények mellett megteremtsük ennek a lehetőséget.

A GLS 2020 résztvevői számára a konferencia eredeti időpontja alatt egy közösségi
(„chat”) szobát nyitunk, ahol a két nap alatt az összes előadást együtt tekintjük meg, időt
hagyva a párbeszédre és a feldolgozásra is.
A chat szobába történő meghívót szintén személyesen küldjük el Önöknek. A csoportos jeggyel rendelkezők
vezetőjétől ismét azt kérjük, hogy osszák meg ezt a meghívót a csoport tagjaival.
Az alkalmazott platform a Zoom lesz. Az alkalmazással kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket.
A chat szoba várhatóan 2020. március 27-e, péntek délután 14:30 és este 19:00 valamint március 28-a, szombat
reggel 8:30 és délután 16:00 között lesz nyitva.
A szöveges hozzászólások és a közös feldolgozások moderálva lesznek.
A pontosan betartott program a következő lesz (javasoljuk a 10-15 perccel korábbi csatlakozást):

Péntek
15:00
16:00
17:00
18:00
Szombat
9:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00

Előadó
Craig Groeschel
Chris Voss
Liz Bohannon
Todd Henry
Előadó
Raja Singh
Jia Jing
Patrick Lencioni
Ebédszünet
Jason Dorsey
Krish Kandiah

16:00

Bear Grylls

Titulus
Gyülekezet lelkipásztor
FBI túsztárgyaló
Társadalmi vállalkozó
Kreativitás kutató
Titulus
Adótanácsadó
Visszautasítás kutató
Tanácsadó

Előadás címe
"Hajlítsd a görbét!"
Interjú
"Kezdők bátorsága"
"Tigrisek pásztora"
Előadás címe
"A korrupció legyőzése"
"Visszautasítás-álló"
"Az indíték"

Generációs kutató
"Mi az igazság a generációkról?"
Örökbefogadási szakértő "VBK vezetés"
Kalandkereső, TV-s
házigazda
"Lelki hajtóerő"

Amit még mi sem tudtunk megoldani: az online kávét és pogácsát
gondoskodniuk.

. Ezekről most Önöknek otthon, maguknak kell

Ismét felhívjuk figyelmét, hogy csatlakozása a chat szobához önkéntes, opcionális, egy addicionális lehetőség.
Mindezzel együtt szeretettel várjuk Önt (és csapatát)!

3. A klasszikus GLS megrendezése 2020 őszén (októberben vagy novemberben)
Végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk tájékoztatni azon szándékunkról, hogy

a kétnapos GLS-t 2020 őszén fizikailag is megtarthassuk a szokásos helyen
(Kelenföldi Montázs Központ).
Természetesen a megvásárolt jegyek érvényesek lesznek erre az alkalomra is. Ha képesek vagyunk megtartani a
konferenciát, de Önnek nem felel meg majd a kijelölt időpont, a jegy(eke)t szabadon átruházhatja, ha erről minket
értesít.
Jelen körülmények közt sajnos ez csak terv, de mindent megteszünk, hogy valósággá váljon. Időben fogjuk Önt
tájékoztatni a fejleményekről

Úgy gondoljuk, hogy ha nem is pont abban a formában, ahogy eredetileg terveztük, de egy kis eltéréssel az
eredetinél még talán picit több lehetőséget is nyújtva ismét nagyszerű élményt tudunk nyújtani a GLS résztvevőinek.
BÍZUNK ABBAN, HOGY VALAMELYIK – TALÁN AZ ÖSSZES – KÖZELGŐ ESEMÉNYEN TALÁLKOZHATUNK.

Üdvözlettel

A GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia magyar szervezői csapata

