📰 No.6

.

📆 2021. október

„Senkiből nem válhat nagy vezető, ha mindent egymaga akar felépíteni,
vagy ha a teljes dicsőséget saját magának akarja.”
Andrew Carnegie
A vállalkozások életében négy olyan terület van,
amelyeknél stratégiai döntésekkel javíthatók az
eredmények. Nem, nem kell feltétlenül nagy dolgokra
gondolni, ezen négy kategórián belül viszonylag
kisebb fejlesztések bevezetése, végrehajtása már
komoly eredményeket hozhat. Melyek ezek?
No.1 az emberek és a képzés
No.2. a teljesítéssel összefüggő folyamatok
No.3. a tesztelés és mérés
No.4. a rendszerek és technológia
Minden vállalkozó álma, hogy felfedezze a SIKERHEZ
vezető utat. Ebben az e-bookban ehhez nyújtunk
segítséget, olyan
témaköröket
járunk
körül,
amelyekből minden vállalkozó profitálhat.

Az E-book praktikus és könnyen megvalósítható megoldásokat kínál
a hosszú távú profitépítéshez.
Győződj meg magad!
Kérem az e-bookot! 🌟
.

Szeretnél egy eredményes csapatot? Fejlesztenéd,
képeznéd, kihívások elé állítanád őket tudva,
hogy a vállalkozás sikere rajtuk múlik?
Legyen szó akár egy már meglévő csapatról, akár egy
újonnan alakult egységről, a kívánt eredmények
elérése érdekében a legtöbbször szükség van
képzésekre, de nem mindegy, hogy ezekre milyen
hatékonysággal és eredményességgel kerül sor.
Annak érdekében, hogy a képzés garantáltan eredményes legyen, 4 szempontot
kell vállalkozóként/vezetőként mindenképpen mérlegelni. Melyek ezek?
No.1. A képzés elengedhetetlen előfeltételei
No.2. Ismerkedés a tanulási stílusokkal
No.3. A tanulási folyamat
No.4. Az elismerés
A vállalkozás működését megalapozó erős csapatok kialakítása és megtartása a mai
világban rendkívül aktuális kérdés. Egy jól előkészített és a csapat igényeire hangolt
képzéssel hatékonyabb és gyorsabb lesz az egész folyamat.
Részletes támpontot találsz ehhez a Blog bejegyzésben.
Elolvasom! 🌟

.
A podcastben összefoglaltuk azt a 6 lépést,
amelyek szerintünk elengedhetetlenek
egy győztes csapat felépítéséhez!
Szó estik a
👉 határozott vezetésről,
👉 a közös célok megfogalmazásán,
👉 a játékszabályok és
👉 a cselekvési terv megalkotásán át,
👉 a kockázatvállalás támogatásával
👉 a 100 %-os bevonódás megteremtéséig.
Meríts ötleteket és kezd el még ma
felépíteni a győztes csapatod!
A továbbiakért hallgasd meg az adást,
a számodra legkényelmesebb helyen!
Meghallgatom az Apple
Podcasts-en!

Meghallgatom a Google
Podcasts-en!

Meghallgatom a Podbean-en!

Meghallgatom a Spotify-on!
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Villám TIPPEK vezetőknek

A leggyakoribb marketing hibák
közül a No.6. ha nincsenek
részletes kitűzött céljaid.
Miért fontos ez? Mi a kapcsolat a
célkitűzés és a profit között?
Milyen általános célokat szeretnél
elérni
a
marketing
tevékenységeddel? És mi az
egyes kampányoknak a kifejezett
célja?
Ha nem vagy ezekkel tisztában,
ha nincsenek kitűzött célok,
honnan tudod, hogy eredményes
voltál-e vagy sem?
Érdekel bővebben? Kattints, ha
nem szeretnél lemaradni róla!

Egyre több vállalkozó szembesül azzal, hogy a
tehetséges csapattagokra kicsit úgy kell
tekintenie, mint az ügyfeleire. Nem magától
értetődő, hogy a vállalatnál vannak, hanem időt,
energiát és pénzt kell arra fordítani, hogy
hűségesek maradjanak.
Mit tehet egy vezető a fluktuáció megelőzéséért,
és a kulcsemberek távozásakor a károk
mérsékléséért?
A Forbs.hu a Harvard Business Review
kutatására hivatkozva 4 szempontot emel ki.
Olvasnál róla bővebben?
Itt megtalálod! 🌟

Elolvasom! 🌟

Érdekel milyen lenne ActionCOACH franchise partnerré válni?
Érzel erőt / energiát magadban, hogy üzleti coach legyél?
Beszéljünk róla! Lépj velünk kapcsolatban!

ActionCOACH Magyarország
.
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]
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info@actioncoach.hu

www.facebook.com/actioncoach.magyarorszag

