
Hogyan vezessünk egy robotokból és 
lázadókból álló vállalatot?



Adatok nélkül nincsen mesterséges 
intelligencia, nem működnek a robotok



Nem szaporodnak a CDO-k, 
továbbra is az adatok 
minőségével küzdünk



Így néz ki egy adatvezérelt vállalat 
CEO-jának a szobája?



Egyre több CEO déldelget
álmokat, hogy a szakember-
hiányt a robotok és 
az MI fogja majd orvosolni

Kérdés: Mennyire ért egyet azzal, hogy a következő öt évben a 

mesterséges intelligencia jelentősen meg fogja változtatni azt a módot, 

ahogyan az Ön cége üzleti tevékenységét folytatja?



De nem így képzeljük a jövőt!



Közben az új munkaerő 
másként akar dolgozni



A szervezetek előtt is 
új kihívások vannak: 
a CEO az új törzsfőnök

(Forrás: Spotify’s engineering culture



Ha találkozna most a tavalyi önmagával, mit mondana neki?

Nyugi!

Csak így tovább!☺

Tervezés

Nem lesz gond a műtéttel

Van élet negyvenen túl is.

Meglesz a CM, nyugi

Dolgozz kevesebbet

Work less

No para, jobb lesz a business

What the hell were you thinking?

Mielőbb menj el orvoshoz, nem fog fájni

Táncolj sokat

Még nincs késő befektetési céllal lakást venni

Menj el korábban orvoshoz

Az üzlet megvár, menj haza

Állj több lábon

Just do your job!

Királyul nyomod, don’t fos! Buy OTP

Menj időben haza a szeretteidhez

Nyomjad a gázt, jövőre lassabb lesz!

Ez még csak a kezdet!☺

Ne hagyd, hogy teljesen beszippantson a munka világa

Ne gondold, hogy te nem öregszel

Dőlj hátra, minden rendben lesz

Ne aggódj, hajrá!

Ne hidd el a tanácsadódnak, ha azt mondja, Te vagy a legjobb

Family first!

Jó a csapatod, menni fog

Lassíts, az igazi problémák megvárnak

Do not be afraid to run a marathon

Jól csinálod

Ne hidd, hogy jövőre könnyebb lesz

Ne aggódj, csak magadra számíthatsz!

One day or day one, your decision

Csak így tovább!

Vedd meg azt a nyavalyás marógépet. Meg a gyalut is!

Szentelj magadra több időt, első az egészség, azután jön a térerő

Take it easy! Megoldódik és jó lesz

Ne hagyd a dízelmotort visszatérni a car policy-ba!

Csak előre, és merj váltani! 2018 42. heti nyerőszámok: 9, 13, 27, 81, 87 Csak így tovább, ne halogasd



Ha találkozna most a tavalyi önmagával, mit mondana neki?

Néha az optimista is orra esik.

Ne hidd el neki. Ha kétszer átvert, harmadszor is át fog.

Vedd könnyedebben az életet, az létezik a munkán kívül is

Tedd meg az Ajaxot a Real Madrid ellen a 2018/19-es BL szezon visszavágóján. ☺

Ne gondold, hogy ennél könnyebb év jön. Egy csomó dolgot kapsz a nyakadba, amit nem 

tudsz befolyásolni. Most szükség lesz a bevállalós attitűdödre, de megcsinálod!

Ne bízz a KRESZ szabályokban, nem kapod meg az elsőbbséget!

A változásmenedzsment nem minden, figyelj közben a minőségre és a teljesítményre is!

Maradj precíz, de azért veheted kicsit lazábban!

Minden Rendben Van! Élj, szeress, pihenj!

Shortold a bitcoint.

Tarts ki, mert megéri. Sok öröm van az életben a munkádon kívül is.

Ne gondold túl

Shortoljad a bitcoint

Minden megoldódik, jobban, mint most gondolod

Élvezd és tanulj belőle

Légy optimista és bízz önmagadban

Minden változik (még most is), bízz az unokákban!

Nyugodtan dolgozz a pwc-vel!

Don’t be afraid – each decision you make is a good decision

Ne félj kettőt hátralépni

Vegyél céges részvényt, mert új tulajdonos jön

Kell ez az egy év.

Well done

Szánj több időt magadra!

Tölts sok időt a szabadban!

Az egészségedre jobban figyelj, van családod Hidd el, még ennél is lehet többet dolgozni Táncolj sokat


