Môžete úprimne povedať, že ako majiteľ firmy (a jej manažér) máte
svoj osobný a firemný život v rovnováhe, a že ste na tej „správnej
ceste“ k naplneniu vašich vízií a cieľov?
Ak nepoznáte odpoveď na tieto otázky, alebo ak je vaša odpoveď „že nie je“, nezúfajte. Mnoho
majiteľov podnikov zvyčajne zistí, že ich osobný život nie je v súlade s ich podnikaním. Namiesto toho,
aby pracovali na efektivite a rozvoji svojej firmy, tak trávia väčšinu svojho času „vo svojej firme“ – teda
v operatíve, kde sú skôr hasiči problémov a sú časovo veľmi vyťažení.
Našťastie existuje lepší spôsob podnikania. Ako to zmeniť? K tomu vám poslúži sofistikovaný nástroj
od TAB – Business Builder‘s Blueprint ™.
Zmeňte svoj štýl vedenia od „implementácie myšlienky dňa“ na strategický prístup, vďaka ktorému
sa jednoduchšie zameriate na dosiahnutie svojich vízií, skôr než na obyčajné plnenie denných úloh.
TAB Business Builder‘s Blueprint ™ pomáha majiteľom firiem nielen zvýšiť tržby, zisk a hodnotu svojho
podnikania (tým, že nad ním prevezmete úplnú kontrolu), ale posilňuje aj zamestnancov a efektívne
využíva nové podnikateľské príležitosti. Skrátka budete s ním pracovať strategickejšie na plánoch vo
svojej firme a dávať ich do súladu so svojimi osobnými cieľmi a víziami.

O čom vlastne je nástroj TABu
Business Builder’s Blueprint™?
•

Najdôležitejšia platforma pre strategické
vedenie firmy a jej riadenie

•

K dispozícii je len členom TAB

•

Postavený špeciálne pre súkromné podniky
strednej a menšej veľkosti a ich majiteľov,
alebo najvyšší manažment

•

Zahŕňa overené postupy
z najúspešnejších spoločností

TAB Business Builder’s Blueprint™ je strategickým nástrojom
a platformou podnikateľov pre vedenie firmy, pretože:

Poskytuje praktický
prístup k vytváraniu aj
realizácii strategického
plánu firmy.

Začína s komplexným
hodnotením: „najprv
diagnostikuje stav
firmy, potom rieši jej
stratégiu.“

Zjednocuje osobnú
víziu vlastníka firmy
s víziou spoločnosti.

Pomáha manažérom
zostaviť ich priority
a sústrediť sa na aktivity,
ktoré budú mať najväčší
vplyv na rozvoj firmy

Pomáha zostaviť organizačnú
štruktúru, uľahčuje jasné delegovanie právomocí a zodpovedností
vo firme spolu s meraním výkonu
pomocou stanovených KPI.

O spoločnosti TAB
Spoločnost The Alternative Board (TAB) pomáha majiteľom firiem profesionálne
rozvíjať svoje podnikanie, zvyšovať ziskovosť a zlepšovať svoj súkromný život tým,
že využíva vzájomné a riadené poradenstvo medzi vlastníkmi firiem v kombinácii
s osobným koučingom a ďalšími privátnymi strategickými službami TAB.

www.tabsk.sk

MODULY V TAB’S
BUSINESS BUILDER’S BLUEPRINT™
Vyhodnotenie preferovaného komunikačného štýlu
a motivátorov

Hodnoty a kultúra firmy

Umožňuje identifikovať a určiť váš jedinečný komunikačný štýl. Jeho porozumenie vám pomôže zlepšiť efektivitu vašej komunikácie ako v podnikaní, tak aj v živote. Odhalíte svoju osobnú sadu jedinečných motivátorov,
ktoré vám pomôžu pochopiť, čo vás skutočne poháňa k tomu, aby ste
dosiahli úspech.

Vaša firemná kultúra je dôležitým faktorom celkového úspechu vašej spoločnosti. Kultúra spoločnosti je postavená na jedinečných firemných hodnotách, ktoré potom zdieľajú všetci zamestnanci spoločnosti a jednotne
ich prezentujú voči svojim klientom. Táto časť nástroja vám pomôže vytvoriť vyhlásenie o kultúre vašej spoločnosti, ktoré potom bude ovplyvňovať
správanie celej vašej spoločnosti a aj výkonnosť vašich zamestnancov.

Diagnostika firmy

Organizačná štruktúra a delegovanie zodpovednosti

MRI pre vaše podnikanie vám pomôže odpovedať na tieto dôležité otázky:

Pokiaľ nie je jasné „kto“ a za „čo“ je vo firme zodpovedný, môže to spôsobiť
chaos, konflikt, a dokonca zabrániť rastu spoločnosti. Táto sekcia vám to pomôže identifikovať aj jasne definovať štruktúru spoločnosti a pomôže vám v
delegovaní právomocí a zodpovedností na jednotlivých zamestnancov.

•

Sú všetci vo vašej firme na rovnakej vlne?

•

Ako si vaša firma stojí v porovnaní s podobnými firmami vo vašom
obore alebo odvetví?

•

Viete, v akých oblastiach firmy potrebujete odstrániť jej nedostatky
a čo treba zmeniť (vylepšiť) k jej vyššej efektivite?

Osobné vízie
Riadite svoje podnikanie, alebo firma riadi váš život? Táto časť nástroja vám
pomôže vytvoriť a vyjasniť si stručnú a zmysluplnú osobnú víziu. Vaša osobná
vízia vám pomôže definovať mieru vášho dlhodobého zapojenia do svojej
firmy a nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom aj prípadnú
stratégiu odchodu z firmy (jej predaj, alebo odovzdanie ďalšej generácii).

Strategický plán
Táto časť nástroja Blueprint vám prinesie podporu pri zostavovaní strategického plánu pre rozvoj spoločnosti. Pomocou tohto modulu si ľahko vyjasníme špecifické kritické faktory úspechu (CSF), ktoré pôsobia vo vašej
firme (a) vrátane jasných „SMART“ cieľov, ktorých naplnenie je dôležité
pre úspech vášho podnikania. Ku každému cieľu určíte možné stratégie
a vyberiete tie, ktoré sú pre vašu firmu ľahšie realizovateľné. Ďalej k nim
vypracujete detailnejšie plány akcií, ktoré povedú k ich dosiahnutiu.

Finančné riadenie
Firemné vízie
Vaša firemná vízia je ako kompas smerujúci vašu firmu do požadovaného
smeru. Táto časť vám pomôže stanoviť zmysluplnú víziu spoločnosti, ktorá prinesie vám a vášmu tímu nielen nadšenie pre poslanie spoločnosti,
ale vyjasní aj hodnoty a umožní presnejšie zacielenie spoločnosti. Je to
potrebné pre to, aby spoločnosť ľahšie splnila ciele, ktoré si prajete vy
osobne (ako majiteľ firmy).

SWOT analýza
Táto časť poskytuje veľmi užitočný rámec pre analýzu silných a slabých
stránok firmy, príležitostí a hrozieb, ktorým vo svojom podnikaní čelíte. Pomáha vám zamerať sa na svoje silné stránky, minimalizovať slabé stránky
a neutralizovať hrozby.

Mnoho majiteľov firiem je často zahltených riadením financií v rámci ich
podnikania. V tomto module nájdete základný a ľahko zrozumiteľný
nástroj na sledovanie ziskovosti, ktorý vám pomôže ľahko ovládať vaše
podnikanie aj z finančného hľadiska.

KPI, kľúčových indikátorov výkonnosti.
V podnikaní je všeobecne známe, že to čo môžem zmerať, môžem aj riadiť. Tento modul umožňuje rýchlo a prehľadne si definovať tie KPI, vďaka
ktorým budete mať možnosť každodenne, týždenne alebo mesačne sledovať pokrok v kľúčových oblastiach firmy a merať tak výkonnosť firmy
voči vášmu plánu.

Čo hovoria členovia TAB
Na začiatku som sa obával, či budem mať na členstvo v TAB čas. Ale
vďaka nemu sa viac stávam majiteľom firmy a nie osobou, ktorá vo firme rieši všetko a za všetkých. Je to príjemne strávený čas, kde získavam
informácie potrebné pri podnikaní, nové kamarátsva a odreagujem sa
od denných problémov.

Mojím najväčším problémom bola prokrastinácia a obava z toho, že nedokážem naplno využiť potenciál TAB. Teraz sa určite viac zamýšľam nad
plánovaním vecí a som v prostredí, kde sú ľudia, s ktorými sa cítim dobre.
Oceňujem pravidelné stretávanie, uzavretosť skupiny a dôveryhodnosť
účastníkov, kde môžem zdieľať témy a problémy, ktoré v podnikaní riešim a
hlavne dostávam úprimnú spätnú väzbu.

Daniel Hacaj - PRODAN INTERIER s.r.o
Člen TAB od roku 2016

Juraj Bais - Business for Breakfast Slovakia s.r.o.
Člen TAB od roku 2016

Ak sa chcete dozvedieť viac o TAB

Igor Axamít

a ako vám môže pomôcť dosiahnuť vaše osobné aj
firemné ciele a uľahčiť vedenie vašej spoločnosti, kontaktujte nás na nižšie uvedenom odkaze:

TAB Board SK
Telefón: +421 917 611 565
igor.axamit@tabsk.sk | www.tabsk.sk

