Pomagamy firmom i organizacjom
w bezpiecznym wprowadzeniu
koniecznych zmian rozwojowych
oraz ulepszaniu sposobu
ich funkcjonowania.
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Pomagamy zmieniać się polskim firmom

Jak pomagamy?

Sukcesja §Mam za dużo pracy – chcę odzyskać czas dla siebie.
w firmie §Wiem, że trzeba coś zmienić. Jak to zrobić?
§Chcę przekazać zarządzanie firmą dzieciom. Czy się do tego nadają?
rodzinnej
Co będą robić najlepiej? Jak im zorganizować pracę? Jak im budować
autorytet?

Zaplanuj z nami sukcesję w swojej Firmie.

Strategia §Wydaje mi się, że w mojej firmie panuje chaos. Jak to zmienić?
Od czego zacząć? Jak lepiej zorganizować swój biznes?
rozwoju firmy
§Wszyscy robią wszystko, nie mam kontroli nad firmą.
§Nie mogę się dogadać z zarządem/wspólnikami.

Odpowiednio dobrana strategia rozwoju Firmy rozwiąże te problemy.
Pomożemy Ci ją opracować i wdrożyć.

Sprzedaż §Nie pozyskuję nowych klientów.
i marketing §Nie wiem, jak i z czego rozliczać sprzedawców.

§Handlowcy nie wiedzą za których klientów odpowiadają.
§W czym moja Firma jest lepsza od konkurencji? Jak się tego dowiedzieć?
Opracujemy i wdrożymy strategię sprzedaży dostosowaną do branży,
klientów i działu sprzedaży.

Finanse §Pracuję więcej, a zarabiam coraz mniej – gdzie mi uciekają pieniądze?
i kontroling §Nie wiem, na czym zarabiam. Czy mogę zarabiać więcej? Która z moich
działalności jest najbardziej rozwojowa, a która schyłkowa? Na czym tracę?
zarządczy §Chcę obniżyć koszty działalności. Które? Jak to zrobić?
§Zarabiam „na papierze”, a nie mam pieniędzy. Dlaczego tracę płynność
finansową?

§Jak mam zaplanować wynik finansowy firmy? Jak go kontrolować?
Na te i podobne pytania odpowiemy po przeprowadzeniu audytu
finansowego.

ZMIANY WDRAŻAMY EWOLUCYJNIE

Jak pomagamy?

Zarządzanie
efektywnością
pracowników

§Pracownicy odchodzą, nie wiem dlaczego? Jak temu przeciwdziałać?
§Ludzie w mojej firmie rywalizują ze sobą, zamiast pracować dla dobra firmy.
§Jak zmierzyć efektywność pracy moich ludzi? Jak ją zwiększyć?
§Jak wdrożyć nową strukturę organizacyjną w firmie?
Nauczymy menedżerów w Twojej firmie jak efektywniej zarządzać
pracownikami.

Narzędzia IT
wspomagające
zarządzanie firmą

§Wydaje mi się, że za mało wiem o firmie.
§Za dużo czasu zabiera przygotowywanie raportów o efektywności
pracowników.
§Brakuje mi informacji, w jakim stopniu realizowane są moje cele biznesowe.
§Jakich raportów potrzebuję, żeby sprawnie zarządzać Firmą?

Dobierzemy i wdrożymy odpowiednie narzędzia analityczne.

Komunikacja
i wdrażanie zmian

§Chcę wprowadzać zmiany a pracownicy udowadniają mi, że się nie da.
§Kilkukrotnie próbowałem wdrożyć zmiany ale bez powodzenia.
§Nawet małe zmiany wywołują chaos i opór ludzi.
§Nie potrafię przekonać moich ludzi, że zmiany są konieczne dla firmy i dla
ich dobra.

Pomożemy Ci skutecznie wprowadzić niezbędne zmiany w Firmie.

Szkolenia
Menedżerskie

§W mojej firmie ciągłym problemem jest komunikacja.
§Moi menedżerowie nie radzą sobie z zarządzaniem ludźmi.
§Menedżerowie nie wiedzą, jak przełożyć strategię Firmy na
działania.
§Jak motywować i angażować pracowników do lepszej pracy?

Przygotujemy i przeprowadzimy szkolenia odpowiednio dobrane
do potrzeb kadry zarządzającej.
Często niezależna ocena firmy pozwala zobaczyć ją w innym świetle
i znaleźć rozwiązanie, które jest na wyciągnięcie ręki.

BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WDRAŻANIE ZMIAN

Jak pracujemy?

Rozpoznajemy
problem

Wdrażamy
i edukujemy

Rekomendujemy
rozwiązania
Opracowujemy
plan
działania

Wyciągamy
wnioski

Czy to już czas, aby zaprosić nas do współpracy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami:

Agnieszka Kauczyńska

Magdalena Winnicka

Partner Zarządzający
tel. +48 604 259 634
a.kauczynska@synergy-consulting.pl

Partner
tel. +48 602 351 287
m.winnicka@synergy-consulting.pl

Poznaj cały nasz zespół – zapraszamy na www.synergy-consulting.pl

Wybrani klienci, z którymi współpracowaliśmy:

biuro@synergy-consulting.pl
www.synergy-consulting.pl

ul. Kolejarzy 12
30-434 Kraków

