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Egy vállalkozás túlélheti üzleti terv nélkül is... Menet közben úgyis annyi az előre nem látható 
kihívás - hangoztatják a szkeptikusok -  lehetetlenség ezekre mind felkészülni... 
  
Pedig bizonyított, hogy egy szilárd és következetesen véghezvitt terv hatványozottan 
nagyobb sikert eredményez. 📈📈 
  
Akár 30%-kal! 
  
Miben rejlik egy alaposan átgondolt üzleti terv hozzáadott értéke? 
🔹🔹tudatosítja a vállalkozás céljait, a fókuszt és a prioritásokat 
🔹🔹ösztönzi a teljesítményt 
🔹🔹segíti a delegálást és a kommunikációt 
🔹🔹képessé tesz a változások kezelésére 
  
Minderről bővebben a legfrissebb BLOG bejegyzésben!  

Elolvasom! 🌟🌟  

 
 

“Írd le a céljaidat, készíts terveket ezek elérésére, 
és minden áldott nap tégy valamit ebben az irányban.”  

  
Brian Tracy 

 
 

2022 első ActionCOACH PODCAST adása egy ismétlő válogatás a tavalyi év legizgalmasabb 
üzletfejlesztési interjúiból. Amolyan  "BEST OF 2021". 
  
Ha még lemaradtál a Rózsás Tamással, Schmidt Andrással és Németh Gáborral való 
interjúkról, ebben a műsorban a legfontosabb üzletfejlesztési, cégépítési tanácsaik 
esszenciáját ismerheted meg! Egy rendkívüli 40 perces sűrítmény. 
  

https://actioncoach.hu/uzleti-tervvel-30-kal-nagyobb-az-esely-a-novekedesre
https://actioncoach.hu/uzleti-tervvel-30-kal-nagyobb-az-esely-a-novekedesre


Szerintünk igenis van, ami felmelegtve jobb, és nem csupán a magyarok egyik kedvenc étele... 
Érdemes azt az üzleti tudást is többször "felmelegíteni", ami a siker alapja: ami a cégtulajdonosok 
fejében a vállalkozásuk fejlesztésére vonatkozik! 

 

Most meghallgatom! 🌟🌟  

 
 

 

Stabilan jövedelmező vállalkozást szeretnél 2022-ben? 
  
Ajánljuk figyelmedbe a következő ActionCOACH Cégépítő Nap programot! Fejleszd tovább 
velünk a vállalkozásodat! 

Miért érdemes eljönni? 
  
✅ Jobban tudsz majd alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez a tőlünk tanult 
megoldásokkal. 
✅ Kiszámíthatóan növekvő profitot termelsz majd a vállalkozásodban jövedelmezőséget 
fejlesztő eszközeink alkalmazásával. 
✅Fizetőképességed folyamatos lesz az előre tervezhető cash-flow révén, amelyet 30 éve 
kidolgozott üzletfejlesztő módszereinkkel építhetsz fel. 
✅ A nap végén konkrét lépések listáját viszed majd magaddal a további fejlődéshez. 
✅ Átláthatóan működő rendszert építesz fel a világ több mint 80 országában sikerrel 
bizonyított megoldásainkkal. 

Időpont: 
2022. február 9. szerda 9.30-16.00 

  
Helyszín: 

ActionCOACH 1095 Budapest, Boráros tér 7. 
  
Ne halogasd a jelentkezésed sokáig! A résztvevők számát 16 főben maximalizáltuk annak 
érdekében, hogy az interaktivitás mindenki számára biztosított maradjon! 
  

Különleges kedvezmény: 
Ha most január 26-áig jelentkezel a Cégépítő Napra 

  
25%-os kedvezménnyel regisztrálhatsz az eseményre 

  
mint a hírlevelünk feliratkozója, csak használd a regisztrációnál a CN2022 kuponkódot.    

Érdekelnek a további részletek! 🌟🌟  

https://actioncoach.hu/p041-best-of-2021
https://actioncoach.hu/cegepito-nap
https://actioncoach.hu/p041-best-of-2021
https://actioncoach.hu/cegepito-nap


 
 

  

 

  

Vállalkozóként meghatározod a küldetésed, kitűzöd a céljaid, de mindez csak akkor vezet 
eredményre, ha mérni is tudod a célok eléréséért tett erőfeszítéseket és ezen keresztül az 
előrehaladást. 
  
  
A KPI-ok, a kulcs teljesítménymutatók ebben nyújtanak segítséget. 
  
❓Ismered a legfontosabb mérőszámaidat a vállalkozásodban? 
❓Tudod megfelelően mérni a célkitűzéseid alakulását? 
  
Töltsd le a KPI KISOKOST, amely segít a sikerre való felkészülésben!  

Kérem a KPI Kisokost! 🌟🌟  
  

 

  

Ha valami jó, akkor az nem kiváló. Sokan megelégszenek a jóval, és kényelmesen hátradőlnek... 
  
Mitől lesz egy vállalkozás vagy egy szervezet kiváló? 
  
Jim Collins erre  keresi a választ a Jóból kiváló című könyvében. Azt kutatja, miben ragadható 
meg a tartós üzleti sikert produkáló vállalatok közös jellemzője és ezek működését 
kielemezve következtet a tartós kiválóság biztosítékaira. 
  
Érdemes elolvasnia minden vállalkozónak! 
  
Kattints és olvass bele ebbe az izgalmas kutatásba! 

Beleolvasok! 🌟🌟  

 
 

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. 

https://actioncoach.hu/wp-content/uploads/2022/01/KPIs-Info-Graphic-2021-HU.pdf
https://hvgkonyvek.hu/publicproduct/1899/lookinside/jobol_kivalo_beleolvaso.pdf
https://actioncoach.hu/wp-content/uploads/2022/01/KPIs-Info-Graphic-2021-HU.pdf
https://hvgkonyvek.hu/publicproduct/1899/lookinside/jobol_kivalo_beleolvaso.pdf


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. 
Közösségi média 
Kövess minket kedvenc közösségi média felületeiden és ne maradj le semmilyen újdonságról: 

    

Elérhetőségünk 
1095 Budapest Boráros tér 7. III. lh. 4. emelet 8. 
info@actioncoach.hu 
Miért kaptad ezt az emailt? 
Ezt az emailt a(z) [email] email címre küldtük a feliratkozásod kapcsán. 
Leiratkozás 
Ha nem szeretnél több ilyen emailt kapni tőlünk, kérlek [unsubscribe]a leiratkozáshoz kattints 
ide[/unsubscribe]! 
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http://actioncoach.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://www.facebook.com/actioncoachhungary
https://www.facebook.com/actioncoachhungary
https://www.linkedin.com/company/actioncoach-magyarorszag/?viewAsMember=true

