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Stratégia? Rendszerek? Menedzsment? -
Bonyolultnak tűnik? Pedig még a legkisebb
vállalkozások esetében is megkérdőjelezhetetlen a
stratégiai menedzsment létjogosultsága! A lényege
leegyszerűsítve: a cég működtetéséhez szükséges
rendszerek építése és folyamatos tökéletesítése.

Kattints a linkre és olvasd el a ezzel kapcsolatos
BLOG bejegyzésünket!

 Vajon mi kell a változással szembeni ellenállás
legyőzéséhez?

 Mit jelent a tudatosság ilyen bizonytalan gazdasági
helyzetben?

 Hogyan fogj hozzá a veszteségek számbavételéhez?
 Miből áll(na) egy igazi KKV-mentő csomag?

Meghallgatom az Apple
Podcasts-en!

Meghallgatom a Podbean-en!

Meghallgatom a Google
Podcasts-en!

Meghallgatom a Spotify-on!

.

Elolvasom! 

PODCAST 

Az ActionCOACH Magyarország Podcast sorozat első adásában ezekre kerestük a
válaszokat. Ha tetszik a podcast, ne habozz lájkolni, megosztani, elküldeni annak, akit

szintén érdekelhet!

Hallgasd meg az adást, a számodra legkényelmesebb helyen!

Villám TIPPEK vezetőknek

https://actioncoach.hu/strategiai-menedzsment-kkv-kornyezetben/
http://actioncoach.hu/podcast/
http://buff.ly/3tFRhFO
http://buff.ly/3tFRhFO
http://actioncoachmagyarorszag.podbean.com/
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2FjdGlvbmNvYWNobWFneWFyb3JzemFnL2ZlZWQueG1s
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2FjdGlvbmNvYWNobWFneWFyb3JzemFnL2ZlZWQueG1s
https://open.spotify.com/show/0AZjakw8pLAXSgpQAHfxVl
https://actioncoach.hu/strategiai-menedzsment-kkv-kornyezetben/
https://actioncoach.hu/strategiai-menedzsment-kkv-kornyezetben/
https://actioncoach.hu/podcast/


20 Marketing Hiba 6 KULCS a győztes csapathoz

Melyek a leggyakoribb marketing hibák?
Legyünk őszinték, egy sikeres marketing
stratégia megalkotása a vállalkozók egyik
legstresszesebb és legnyomasztóbb
feladata.

Ebben a sorozatban a 20 leggyakoribb
marketing hibát veszük végig
gyakorlati javaslatokkal.

Lássuk az elsőt, kattints ha nem
szeretnél lemaradni róla!

Elolvasom! 

A győztes csapat megalkotásának 6
építőköve:

1⃣Határozott vezetés
2⃣Közös célok
3⃣Tiszta játékszabályok
4⃣Akció tervek
5⃣Kockázatvállalás támogatása
6⃣100% bevonódás

Kattints a linkre és hallgasd meg a
PODCAST adást!

Meghallgatom! 

Érdekel egy 360°-os séta a vállalkozásod körül?
Most “költségmentesen” biztosítunk számodra egy olyan 360°-os céges átvilágítást,
amely segít feltárni, melyek a vállalkozásod legerősebb területei és hol lesz
szükség fejlesztő beavatkozásokra.

A részletes kérdőív segítségével értékelni tudod vállalkozásod jelenlegi állapotát!

Az eredmények pedig azonnal megmutatják, hogy a céged hol tart az
ActionCOACH nemzetközi standard-jai által ideálisnak tekintett állapothoz képest.

Ne bízd a véletlenre a vállalkozásodat!
Használd ki ezt a kivételes lehetőséget!

Jelentkezz most!

ActionCOACH Magyarország

.

https://actioncoach.hu/20-marketing-hiba-no-1-nincs-egy-marketing-csapat/
http://actioncoachmagyarorszag.podbean.com/e/6-lepes-a-gyoztes-csapat-megalkotasaert
https://actioncoach.hu/20-marketing-hiba-no-1-nincs-egy-marketing-csapat/
https://actioncoach.hu/20-marketing-hiba-no-1-nincs-egy-marketing-csapat/
https://actioncoachmagyarorszag.podbean.com/e/6-lepes-a-gyoztes-csapat-megalkotasaert
https://actioncoachmagyarorszag.podbean.com/e/6-lepes-a-gyoztes-csapat-megalkotasaert
https://actioncoach.hu/vallalkozasod-felulnezetben?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_medium=H%C3%ADrlev%C3%A9l+bannerek&utm_id=H%C3%ADrlev%C3%A9l+360fok
https://actioncoach.hu/vallalkozasod-felulnezetben/
https://actioncoach.hu/vallalkozasod-felulnezetben?utm_source=H%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_medium=H%C3%ADrlev%C3%A9l+bannerek&utm_id=H%C3%ADrlev%C3%A9l+360fok


1095 Budapest Boráros tér 7. III.
lh. 4. emelet 8. info@actioncoach.hu

www.facebook.com/actioncoach.magyarorszag

Ez a kiadvány az ActionCOACH Magyaroroszág üzleti tájékoztatója, elsősorban üzleti
partnerei és jövendőbeli üzleti partnerei számára készült, valamint azok kapják, akik
előzetesen feliratkoztak hírlevelünkre.
A kiadványban szereplő javaslatok, üzleti megoldások az ActionCOACH kipróbált,
többszörösen tesztelt szakmai innovációi, de valóságos üzleti környezetben való
alkalmazásuk során bekövetkező profitnövekedéshez a coaching-szolgáltatás igénybe
vétele nélkül semmilyen felelősséget nem vállalunk!
A kiadvány munkatársaink és a szerkesztő legjobb tudása és a pontos tájékoztatás
igényének maximális figyelembevételével készült, minden olvasói visszajelzést
köszönettel fogadunk. Hasonlóképp a kiadvány színvonalának a folyamatos növelését
szolgálja, ha olvasóink megosztják velünk véleményüket, javaslataikat.

U.i.: Mi is utáljuk a spam-et, ezért soha nem küldünk kéretlen levelet, az Adatkezelési
Szabályzatunkat ezen a linken tudod elolvasni.
Ha pedig nem szeretnél több hírlevelet kapni tőlünk, kattints a [unsubscribe]
linkre[/unsubscribe]!
[checkopen]

.

http://actioncoach.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
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