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Адаптиране на стратегията при променящи се пазари
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За да спечелите битката за лидерското място на пазара...

 Останете конкурентни в постоянно променящия се пазар;

 Таргетирайте и продавайте на желаните от вас клиенти;

 Развийте атрактивно и рентабилно продуктово портфолио;

 Извлечете максималното от хората и процесите в компанията;

 Създайте силна и дългосрочно устойчива марка.
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Какво е Celemi Enterprise™?

Инструмент, който ви помага да приведете стратегията си в 

действие и то бързо.

 Интензивна и силно конкурентна двудневна програма;

 Бизнес симулация, основана на доказана методология и 

водена от професионални бизнес консултанти;

 4-6 екипа, 12-30 участника общо;

 Всеки екип изпълнява собствената си                               

стратегия в бързо променящи се пазари.

Компанията, която успее да 

реализира краткосрочни печалби, 

създавайки успоредно с това 

дългосрочна стойност за 

акционерите си.

А победителят е...?
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2-дневна силно конкурентна симулация
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Етапи в семинара

Отразява вашата бизнес реалност

 Откриване – обсъждане на ситуацията

Вашата собствена организация:

– Пред какво сте изправени в момента?

– Какви са основните ви проблеми?

 Бизнес симулация

Осем симулационни години :

– Шест компании се конкурират за едни и същи клиенти на променящ се пазар;

– Анализ – дискусия на бизнес темите и изводи от наученото в процеса;

 Следващи стъпки – пътят напред

Връщане към вашата собствена бизнес реалност:

– Кои са потенциалните области за подобрение?

– Какво трябва да се направи в тях?
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Роли и отговорности

Бизнес планиране

Управление на 

търговската марка

Пазарна 

РепутацияМаркетинг §

Продажби

Доставка на 

продукт/услуга
Финансови 

показатели

Пари 

Чек-лист на 

операциите
Продуктово 

портфолио Хора & Процеси
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Осем бизнес години в тежка конкуренция

В края на всяка година:
 Оценка на изминалата година;

 Въвеждане на нова концептуална тема;

 Изготвяне на стратегия за следващата година.

Решения за инвестиции в развитие на:
 Хора, бизнес процеси, продуктово портфолио.

Проверка на наличния капацитет:

 Назначаване на повече хора или намаляване на персонала.

Прецизиране на продажбите:

 Маркетинг и таргетирани оферти.

Доставка на продукти/услуги:

 Използване на аутсорсинг варианти при необходимост;

 Следене на удовлетвореността на клиентите за качеството на доставеното.

Финансови анализи:

 Финансови резултати, Показатели за предстaвянето (KPI).
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Моментът на истината
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Моментът на истината

Пазарът и клиентите

Всяка година конкуриращите се компании се срещат на “Пазара” за

момента на истината – тук те печелят или губят клиенти като резултат от

техните търговски предложения и представянето им в очите на клиентите.

Достоверни прогнози и индикатори

Участниците вземат решения въз основа

на стандартен сегментационен модел за

индустрията.
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Пазарният анализ води до пълноценни дискусии

Постоянно проследяване и анализ на представянето

Водещият консултант използва компютърни анализи, за да

визуализира и анализира детайлно в залата годишните

показатели и представянето на компаниите по редица фактори.
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Пътят напред

Упражнение “Следващи стъпки”

Участниците пренасят наученото в реалния бизнес:

 Оценка на моментното представяне на компанията;

 Избор на 5-10 лоста, които биха позволили решаване на основните проблеми;

 Споделяне на изводите и дискусия за пътя напред;

Как да направим разликата?

“Да знаете какво искате да постигнете е едно.           

Да знаете кои бутони да натиснете е съвсем друго.”
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Адаптиране на стратегията при променящи се пазари



Copyright © 2008 by Celemiab Systems AB. All rights reserved.     

15

Официален представител на CELEMI за България

www.InYourHands.bg


