Komunita NO FEAR: 41 významných názorotvůrců z celého světa vyjadřují
svůj názor na další fázi globalizace, vedení mládeže a talentů a na to jak
dosáhnout úspěchu na dnešních rozkolísaných trzích

NEW YORK & MOSKVA & PEKING & JOROINEN, Finsko--(BUSINESS WIRE)- 41 významných názorotvůrců z celého světa dnes vyjádří své názory na další fázi
globalizace, boj o získávání nových talentů a dosahování dalšího růstu. Manažeři,
profesoři z ekonomických škol a politici věnují svůj čas tomuto neziskovému projektu
z jednoho prostého důvodu: chtějí podnítit a vyvolat diskuzi o ekonomickém růstu a
nových možnostech s cílem co nejlépe využít špičkových talentů z celého světa.
Video rozhovory s osobnostmi z celého světa byly natočeny během několika
posledních týdnů. Proto je tento projekt velmi aktuální.
“Je pro nás velká čest, že jsme získali cenné názory od špičkových názorotvůrců z
akademické, podnikatelské i politické sféry, včetně názorů od samotných osobností
digitálního světa. Mým snem je podporovat nové způsoby myšlení a sdílení
informací. Náš celý ekonomický systém se v současné době nachází v oku hurikánu a
moderní řízení, znovuzískání důvěry a dosahování růstu jsou jediným způsobem jak z
toho ven,” říká Pekka A. Viljakainen, koordinátor projektu NO FEAR.
Všechny video rozhovory jsou zdarma k dispozici prostřednictvím portálu YouTube a
na webových stránkách http://www.nofear-community.com je navíc k dispozici
zdarma diskusní fórum k tématu
Tohoto virtuálního think tanku se zúčastnili mimo jiné následující osobnosti, které ve
video rozhovoru vyjádřili své názory:
Ade McCormack, Auridian
Alexey Mordashov, Severstal
Andrei Volkov, Ekonomická škola Skolkovo v Moskvě
Alf Rehn, Åbo Akademi
Anssi Vanjoki, RKBS
Antti Sippola, SOK
Arkady Dvorkovich, člen týmu ruského prezidenta
Bengt Holmstrom, MIT
Bill Fischer, IMD Business School
Birger Steen, Parallels
Claes Wallner, Vattenfall
Ganesh Natarajan, Zensar Technologies
Gopal RajGuru, Innovate + Grow Group
Hannu Seristö, Aalto University
Holger Laubenthal, GE Capital
John Yang, Beijing University
Justin Fox, Harvard Business Review
Malin Persson, Volvo
Marika Skärvik, Mentorius
Mårten Mickos, Eucalyptus

Martha Maznevski, IMD Business School
Matti Alahuhta, Kone Corporation
Olli Rehn, Evropská komise
Peter Sondergaard, Gartner
Peter Vesterbacka, The Mighty Eagle @Angry Birds
Philip A. Berry, Philip Berry Associates LLC
Sacha Alexander Zackariya, Change Group
Victor Orlovski, Sberbank
Vincent Chen, Institut pro špičkový management (Institute for Leadership
Excellence)
Vinit Nijhawan, Boston University
Kompletní seznam najdete na webových stránkách http://www.nofearcommunity.com/press
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy
do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v
původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Kontakty
Pro získání více informací, žádosti o rozhovor či multimédií pro tisk,kontaktujte
našeho tiskového koordinátora:
Tiskový koordinátor: Sabrina Viitasaari, +358447711150
press@nofear-community.com nebo
Kontakt pro regionální tisk:
USA
+19176753149 Sabrina Viitasaari
Ruská federace
+79150086296 Olga Tihomirova
Velká Británie
+447951078388 Helen McCusker
Čína
+8610 88254186 linka 106 Guo XinRui
Singapur
+6562139314 Tammy Rip

