Igazi lehetõség a majdani
nagyoknak
A Lehetõség Menedzsment röviden fo-

ják, a kis vállalkozások is megérdemlik

galmazva üzletvezetési megoldásokkal

az esélyt a fejlõdésre, mert bennük sok

segíti a mikro- és kisvállalkozásokat. A cég

majdani nagy cég lehetõsége van. A cé-

ügyvezetõje Kur Viktória andragógusi dip-

gek menedzsmentjével együttmûködve át-

lomával a zsebében pályakezdõként egy

világítják a céget, stratégiai tervezésre,

cég humán erõforrás szakembereként ta-

rendszerszemléletre ébresztik partnerei-

lálta magát szemben szervezetfejleszté-

ket. Nem oldják meg a cégvezetõk he-

si feladatokkal. Itt szembesült a gyakor-

lyett a problémákat, de utat mutatnak

latban azokkal a helyzetekkel, amelyek

és rávilágítanak a lehetséges megol-

egy mûködõ mikro- és kisvállalkozás napi

dásokra. Egymásra épülõ moduljaik a

gondjait jelentik, itt tanulta meg élesben a

helyzetfelmérésbõl kiindulva több szak-

rendszerszemléletû gondolkodást. Viktória

terület bevonásával segíti partnereiket az

és a csapat jelesre vizsgázott, és az ered-

eredményesebb mûködéshez. Ha szük-

mény tükrében helyesen úgy gondolták,

séges szervezetfejlesztési, HR, PR, jogi,

más vállalkozások életét is megkönnyíthe-

marketing, weblap tervezésben, stb. segít,

tik szerzett tapasztalataikkal.

megoldást ad a hatékony reklámkampány

Céget alapítottak, és ma már több mik-

kivitelezéséhez és még számos szakterü-

ro- és kisvállalkozás nehézségein segíte-

let bevonásával nyújt támogatást. Mun-

nek úrrá lenni a változtatásra kész me-

kájuk nem korlátozódik egyszeri alkalom-

nedzsment bevonásával.

ra, igény esetén szívesen kísérik tovább

– Az alapvetõ változást sok esetben a
vezetõ gondolkodásmódjában kell elérnünk – mondja Viki. – A legtöbb kisvállal-

partner cégeiket.
Vikitõl kulcsszavakat kérek, melyeket feltétlen át kell adniuk partnereiknek:

kozás vezetõje kiváló szakemberként fo-

– Üzleti tervezés, – kezdi sorolni –

gott vállalkozásba és kerül a cégvezetés

együttgondolkodás, értékközpontúság,

csapdájába. Vezetõnek lenni, irányítani

fejlesztés, lehetõség szemlélet. Nagyon

Kur Viktória
Viktóriával nagyon sok jó ötletrõl beszéltünk még. Csapatuk értékes segítség
lehet azoknak, akik eredményesek, sikeresek szeretnének lenni, és napi teendõiket
jól végzett munka örömével szeretnék
megélni.
Az alábbi elérhetõségeken várják
leendõ ügyfeleiket:

egy céget nem egyszerû feladat, nem min-

sok vezetõ, – magyarázza – a tervezést

denki képes rá elõször, de megtanulha-

szükséges rossznak érzi. Pedig üzleti terv

tó. A cégvezetõk gyakran nem képesek

nélkül lehetetlenség sikerre vinni céget, a

feladatokat leadni, egy mûködõ képes

terv nem kötelezvény, hanem mûködési

szervezetet létrehozni, mert úgy gondol-

keret kell, hogy legyen. Nagyon fontos,

ják, mindent maguknak kell elvégezniük

hogy a cég vezetõje motivált legyen, leg-

és ezzel rengeteg olyan értékes idõt ve-

több esetben éppen egy jól összerakott

szítenek el, amit az eredményesebb gaz-

üzleti terv lehet kiváló motiváció. Lénye-

dálkodás érdekében a fontos információk

ges szempont, hogy a kis cégek ismerjék

Kur Viktória

megszerzésére fordíthatnának.

a lehetõségeiket, a piacot, a képességeik

tel.: 0620/567-9271

A Lehetõség Menedzsment brand-

határait és vágyaikat, terveiket is ehhez

e-mail: kur@lehetoseg-menedzsment.hu

delmikro- és kisvállalkozásokra speciali-

igazítsák, mert akkor motiváltak és ered-

www.lehetoseg-menedzsment.hu

zálódtak, áraik is ehhez igazodnak. Vall-

ményesek tudnak lenni.

blog: www.lehetosegmenedzsment.blog.hu

mood magazin

25

