Η Lean Management διοργανώνει για 4η φορά το
κάτωθι σεμινάριο «Διοίκησης Αλλαγών και
Καινοτομίας»
*Οι προηγούμενες υλοποιήσεις έγιναν σε Αθήνα,
Λευκωσία και Σρίκαλα τον επτέμβριο 2014
Σηλ.: 2103467170, 2130326318, 6944132106
info@e-management.gr

Μέτρα την αλλαγή στην επιχείρησή σου.
άββατο

25 Οκτ. 09:00-14:00

Κ. Βούρλα

Sissy Hotel

Κυριακή

26 Οκτ. 09:00-14:00
08 Δεκ. 09:00-14:00
17 Δεκ. 09:00-14:00

Δελφοί

Hotel Fedriades

Αθήνα
Θεσσαλονίκη

Best Western Museum
Lazaristes Hotel

Δευτέρα
Σετάρτη
Περιεχόμενα

1η ώρα σεμιναρίου: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των άριστων επιχειρήσεων; Πως
ενθαρρύνουν την καινοτομία;
Σο DNA της στόχευσης στην επιχειρηματική αριστεία. Γιατί το αντίθετο της επιτυχίας είναι η μετριότητα. Πως το
επιχειρηματικό πνεύμα δημιουργεί αξία, συνδυάζοντας πόρους με μοναδικό τρόπο για την αξιοποίηση
ευκαιριών. Η καινοτομία ως μέρος συνάντησης της σύλληψης, της πράξης και της εμπορικής αξιοποίησης.
Η απαλοιφή της σπατάλης ως το τέλειο background για τη δημιουργία της καινοτομίας.

2η ώρα σεμιναρίου: Πως προσδιορίζονται
και υλοποιούνται οι στρατηγικές αλλαγές;

Οργανωσιακή
αλλαγή.
τρατηγική
αλλαγή.
Αναδόμηση.
Η
ενδοεπιχειρηματικότητα.
Πως
δημιουργείται ως κλίμα και ηγεσία και οι επιχειρηματικές
στρατηγικές που υπάρχουν στην αγορά, αλλά σπάνια
αξιοποιούνται. Σεχνικές σύνθεσης των στρατηγικών
αλλαγών με τις επιχειρηματικές στρατηγικές.

Σο σεμινάριο απευθύνεται:
ε επιχειρηματίες που θυμούνται ότι «καινοτομία
είναι το εργαλείο που διαθέτουν όσοι επιχειρούν
για να εκμεταλλευτούν την αλλαγή, η οποία
αποτελεί
την
ευκαιρία
μιας
διαφορετικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας»

3η ώρα σεμιναρίου: Ποιοι οι επιθυμητοί μετασχηματισμοί στο επιχειρείν;

Η κατανόηση των μετασχηματισμών, ως διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στις επιχειρήσεις στον 21ο
αιώνα. Φάσεις μετασχηματισμών και νέα παραδείγματα στρατηγικής. Οι συνιστώσες που συνθέτουν το
100% του στραγγίσματος και της τελευταίας σταγόνας λίπους των συνηθειών του χθες. Η ανάδειξη του
πλούτου στην εταιρεία σας όταν η μόνιμη ανησυχία φεύγει και στην θέση της έρχονται οι μετασχηματισμοί.

4η ώρα σεμιναρίου: Σι σημαίνει σταματάω να ανησυχώ και πως πετυχαίνεται; Πως ζω
και επιχειρώ με αποτέλεσμα;

Σι μας κάνει να προχωράμε. υνδυασμός προμελετημένων σχεδίων και αναπάντεχων ευκαιριών.
Εξισορροπώντας το αναδυόμενο και το προμελετημένο. Καθημερινές στρατηγικές στην πράξη. Λιτή σκέψη
εναντίον Muda. Αξία. Ρεύμα αξίας σε σύνθεση με ροή και έλξη.

5η ώρα σεμιναρίου: Πως δίνω νέες κατευθύνσεις στη ζωή μου και σταματάω να
υφίσταμαι την οδύνη από την πραγματικότητα του «άλλα θέλω και άλλα κάνω»;

Πως η παραβίαση κανόνων συνιστά την ουσιαστική επανάσταση στο επιχειρείν και την τομή στην ηγεσία.
Πως πρακτικά μπορώ να πάρω το χρυσό μετάλλιο στις αγορές και τα πεδία ζωής που με ενδιαφέρουν
επηρεάζοντας ανθρώπους. Πρακτική μεθοδολογία για πρωταθλητισμό στη ζωή.
Κόστος ατομικής συμμετοχής στο workshop: 150 ευρώ + ΦΠΑ:
Αριθμός λογαριασμού Alpha Bank 146 00232 0011327, ΙΒΑΝ: GR85 0140 1460 146002320011327 (Lean
Management). Ποσό κατάθεσης 150 + ΦΠΑ = 184,50 ευρώ, έως και μια εβδομάδα πριν το σεμινάριο.
Επιτόπου πληρωμή προ του σεμιναρίου 170+ΦΠΑ=209,10 ευρώ. Σα άνωθι ποσά αφορούν την
παρακολούθηση του σεμιναρίου και την λήψη των σημειώσεων σε hard copy.
Σο σεμινάριο αποδίδεται ως workshop. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες εντός και εκτός της αίθουσας και το
εξεταζόμενο θέμα αλλάζει ανά μια ώρα εκπαίδευσης με διεργασία εκπαιδευτή και έκαστης ομάδας εκπαιδευομένων.
Ενημέρωση για τη διοργανώτρια αρχή μπορείτε να βρείτε στο site www.e-management.gr.
Εισηγητής: Χρήστος Λάζαρης. πούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και τρατηγικό Management στο
Kingston University (MBA). Πιστοποιημένος εκπαιδευτής πωλήσεων και σύμβουλος ανάπτυξης πωλήσεων με πληθώρα
επιχειρήσεων που διατηρεί ως προσωπικό πελατολόγιο από το 2000. υγγραφέας 4 βιβλίων που μπορείτε να διαβάσετε στο
www.e-management.gr/books.html. εμινάριά του κυκλοφορούν και σε CD. Σηλέφωνο εισηγητή +306944132106.
Επικοινωνήστε στο +30 210 3467170 για πρόσθετες πληροφορίες. Εάν δεν επιθυμείτε ενημέρωση από την εταιρεία μας
τηλεφωνήστε ή στείλτε email ζητώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Αίτηση υμμετοχής (Αποστείλετε την αίτηση συμπληρωμένη στο info@e-management.gr)
Επωνυμία:
Δ/ση-Περιοχή:
T.K:
Σηλέφωνο:
Fax:
Ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων:
1.
2.
3.

