GM-Workshop
Időpont: 2019. július 03. szerda, 10.00-15.00

Téma: Stratégiaalkotás extrém gyorsan változó környezetben
Időtartam: 5h
Helyszín: MKE–TMTE oktatóterme (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 7.)

Kinek?
• KKV cégtulajdonosoknak, vezetőknek
• Startup tulajdonosoknak, vezetőknek

Miért?
• Extrém gyorsan változó környezetben a régi módszerek nem működnek
• Gyors stratégiaalkotási és változtatási módszerek igénye
• A bevonás és csapatmunka erősítése – mindenki járuljon hozzá a célokhoz

Tartalma:
• 5 bátor lépés – stratégiaalternatívák alkotása és gyors tesztelése – vizuális
megjelenítés
• Traction – exponenciális gondolkodás
• Stratégiát támogató ösztönzők szerepe és kidolgozása
• Vállalati márkastratégia tudatos alakítása (munkaadói márkastratégia is)
• 7 rétegű stratégia – hogyan jelenünk meg a külvilág szereplőinek „fejében”?
• Környezeti térkép – a cégünk tevékenységére ható erők
• Hype Cycle – cégünk, termékcsoportjaink – proaktív kezelés
• A „felforgató technológiák” figyelemmel kísérése – reagálás
• A kiáradás körei – vevőgyár építése – hogyan érjünk el „terjedést”?
Tisótzki István Web: gmvip77.hu

Mobil: + 36 30 737 5554

E-Mail: uzletiterv@gmvip77.hu

Program:
• Prezentáció - 5 Bátor lépés stratégia alkotás 2x50 perc
• Gyakorlás – Saját stratégia megalkotása 3x50 perc
o Gm-Vip 77 - 5 Bátor lépés vászon használata
o Gm-Vip Céges márka vászon használata
o Exponenciális gondolkodás – cégfejlődés, új termék bevezetés
Mit vihet haza a nap végén?
• Alapjaiban új szemléletet és eszközöket a vállalkozói stratégia kidolgozásához
• Exponenciális gondolkodás és növekedés módszereit és segítő eszközöket
• Javasolt KPI (kulcs teljesítménymutatók) célkitűzéshez és a haladás mérésére
Különlegesség – CANVASOK ( 1A4-es üzletfejlesztési vásznak )
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gm-Vip 77 5 Bátor lépés
Gm-Vip 77 Ösztönzők
Gm-Vip 77 7 rétegű stratégia
Gm-Vip 77 Kiáradás körei
Gm-Vip 77 Traction roadmap – új fejlesztéshez
Gm-Vip 77 Céges márka
Gm-Vip 77 Hype Cycle
Gm-Vip 77 Környezeti térkép
Gm-Vip 77 Felforgatók hatása

A workshopot tartja: Tisótzki István (startup és KKV tanácsadó, minősített
mentor) Web: gmvip77.hu

*A workshop tartalma és anyagai egy kis részét képezik a Gm-Vip 77 Mestertervezési szolgáltatás
eszközrendszerének. Javaslom a szolgáltatóval kötött szerződés keretében vállalkozására szabott további
személyes és on-line konzultációk igénybevételét! Tegyen szert versenyelőnyre!
**A workshop tartama alatt kép-, és hangfelvétel nem készülhet!
***A szolgáltató fenntartja a jogot a téma keretein belüli tartalom változtatására!
Tisótzki István Web: gmvip77.hu

Mobil: + 36 30 737 5554

E-Mail: uzletiterv@gmvip77.hu

