Co řekli po setkání s KOVYM?





















Vůbec jsem to od něho nečekala, ale jeho projev, vyjadřování a umění zaujmout mě mile
překvapilo:) Bavila jsem se a zároveň si říkala, kde se to v tom klukovi bere...
Velmi milé překvapení, jak takto mladý člověk mluvil velmi rozumně a zajímavě a měl i vtipné
momenty ve své prezentaci
Velice mě překvapilo, jak mluví, vystupuje, jeho pohled na svět.
Zajímavá osoba Generace Z....., na svůj věk slušný přehled s dobrým komentářem k situaci
ve společnosti
Z Kovyho jsem byla velice překvapena, a to v pozitivním slova smyslu. Víc takových "zetek",
která jsou skvělým vzorem pro mládež.
velmi dobrá rétorika, zajímavý obsah sdělení
Velmi mile překvapil svou prezentací, názory, pohotovostí. Skvělá volba zástupce generace Z
zajimave slyset pohled samotneho zastupce GZ a samozrejme jednoho z nejvyraznejsich
Pro me překvapive, jak to tak mladý muž ma v hlavě srovnané
inteligentní mladý muž s příjemným vystupováním - více takových vzorů pro teenagery!,
zábavná prezentace, pohotové názory i reakce na dotazy
Bylo super, že to nebylo setkání o nich bez nich, bylo fajn mít řečníka, který alespon částečně
spadá do generace Z a rozumí jí. Byl velmi dobře připravený, velmi se mi líbila jeho část
prezentace o tom, proč je pro nás všechny důležité, aby Generace Z uspěla, jelikož s
mezigenerační "mstou", o které Kovi mluvil, se často potkávám v rámci svého zaměstnání skvěle to dokázal odargumentovat. Super, že přišel!
Pro mě byl Kovy velkým a milým překvapením - jsem z generace x, "zlatá 70. léta". Díky
tomuto setkání jsem blíže svým dvěma dětem, byl osvěžující, má přehled, pomohl mi chápat
"Zetka". Děkuji
Vynikající řečnické dovednosti v kombinaci se sympatickou osobností, obsahově zasvěcený
komentář od youtobové komunity.
Pro mě veliké překvapení, výborný projev, krásně spojuje věci, přehled, umí zarámovat
myšlenku, reagovat na dotazy uvedením věcí do jiného pohledu, souvislostí
velmi profesionální, nabízející pohled přímo z generace Z, na svůj věk VELMI šikovný
a profesionální mladík s velkým všeobecným přehledem.
Velké překvapení jaký má Kovy rozhled.
Živé, akční, svěží vystoupení, které pomohlo pochopit uvažování Generace Z.
příjemně mě překvapil všeobecným rozhledem a nadhledem

