
— Dla szefów, managerów, specjalistów i kierowników działów,
czyli osób odpowiedzialnych za wyznaczanie celów oraz ich
realizowanie,

— Dla pracowników działów handlowych, sprzedawców,
serwisantów oraz wszystkich, którzy w swojej pracy realizują
targety,

— Dla pracowników wybranej komórki funkcjonalnej,
mającą na celu urzeczywistnienie strategii całej
jednostki gospodarczej.

Zamknięta Do ustalenia

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

15 osób

16h zegarowych
(2 dni po 8h)

OD IDEI DO WDROŻENIA – CELE
I STRATEGIE FUNKCJONALNE

Szkolenie ma na celu poznanie metody tworzenia
strategii funkcjonalnych i zrozumienie konieczności
wprowadzenia synergii w ten proces oraz poznanie
roli budżetu we wdrażaniu i komunikacji strategii.
Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak wyznaczać
i skutecznie zarządzać celami ze szczególnym
uwzględnieniem OKR.

Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte namiarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciemprogramówunijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%



Przedsiębiorca oraz wiceprezes zarządu i dyrektor
Departamentu Handlu i Zasobów Ludzkich w firmie
Politan. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach na Wydziale Ekonomii oraz programów
Management i ICAN Total Selling w ICAN Institute.

W swojej dwudziestoletniej karierze pracował w obszarze
marketingu i sprzedaży, zakupów oraz zasobów ludzkich
w branży telekomunikacyjnej, FMCG i agencjach
reklamowych.

Grzegorz Barszcz

1. Strategie funkcjonalne,
2. Synergia między strategiami,
3. Strategia a budżet,
4. Metoda eliminacji wąskich gardeł,
5. Wdrażanie strategii,
6. Najczęstsze bariery wdrażania strategii,
7. Komunikacja.
8. Zarządzanie celami,
9. MBO - zarządzanie przez cele,
10. BSC - zrównoważona karta wyników,
11. OKR - cele i kluczowe rezultaty,
12. Jak wdrażać OKR,
13. Płacić czy nie płacić,
14. Ewaluacja celów.

— Zminimalizowanie strat poprzez wykorzystanie metody
tworzenia strategii funkcjonalnych w oparciu o konieczność
pracy w synergii pomiędzy działami,

— Brak przepalonego budżetu, czyli właściwe wykorzystanie oraz
jego optymalizacja we wdrażaniu i komunikacji strategii,

— Wykorzystanie metody „wąskich gardeł” w pracy ze strategią,
czyli znalezienie przewag w sytuacjach problematycznych,

— Usystematyzowanie procesu wyznaczania konkretnych celów
oraz umiejętność zarządzania nimi za pomocą techniki OKR.

— Zdobędziesz wiedzę o strategiach funkcjonalnych,

— Poznasz zasady synergicznego podejścia do tworzenia
i realizowania strategii funkcjonalnych,

— Pogłębisz wiedzę na temat metody „wąskich gardeł”,

— Poznasz najczęstsze bariery we wdrażaniu strategii,

— Zdobędziesz umiejętności z zakresu wykorzystania
zasad komunikacji strategii,

— Nauczysz się zarządzać przez cele,

— Będziesz potrafić korzystać ze zrównoważonej karty wyników,

— Nauczysz się właściwie wyznaczać cele oraz ich kluczowe
rezultaty, czyli nauczysz się wdrożenia OKR,

— Będziesz poprawnie prowadzić ewaluację celów.

#letstalkaboutbusiness


