FIREMNÍ

DESATERO Komorové poradny
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Co nepodcenit pro úspěšný rozvoj firmy.
Velká revize všech klíčových úseků firmy
Zaměřte se především na:
Výrobu a procesy v ní
Obchod, jaký máte tah na branku
Lidské zdroje
Administrativu

Náklady a neb co je doma to se počítá
Revize všech režijních nákladů, jejich vývoj a výhled
Sledování cen vstupů, plánování nákupu strategických vstupů
Včasná aktualizace cen poskytovaných výrobků či služeb
Důsledná kontrola nákladů, hledání úspor

Výroba
Soustavné sledování efektivity
Analýza vlastního výrobního portfolia či poskytovaných služeb, rozhodovací
parametry pro kooperaci či investice
Plánování
Maximalizujte kvalitu a minimalizujte plýtvání

Digitalizace a přechod práce na dálku
Nastavení procesů pro práci na dálku

Lidské zdroje a klíčoví zaměstnanci
Revize personálního obsazení, dejte možnost vyrůst
Mzdové ohodnocení, nastavení bonusového motivačního systému
Soustřeďte se na pracovní tým, budování firemní kultury, pracujte na zajištění si
stabilního týmu
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Management
Rozvíjejte dovednosti svých lídrů
Nastavte jasná pravidla zastupitelnosti
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Procesy
Revidujte stávající procesy ve firmě, minimalizujte zbytečnou práci, která
nevytváří žádnou přidanou hodnotu

Obchod
Využívané prodejní kanály, jejich přínos, efektivita vložených nákladů
Hledání nových obchodních příležitostí
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Společenská odpovědnost
Vnímání firem jako společensky odpovědných ovlivňuje lidi při rozhodování o
nákupu či využití služeb dané firmy a rovněž při hledání nového zaměstnavatele.
Soustřeďte se na ochranu životního prostředí a zajištění férového chování k
zaměstnancům.
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Vzdělávejte se
Učte se strategickému myšlení
Setkávejte se s podnikateli i z jiných oborů, kteří Vás mohou svým stylem
myšlení a uvažování obohatit. Pohled na Vaše podnikání z jiného úhlu může být
pro Vás velkým přínosem.
Obklopte se experty na oblasti, ve kterých se necítíte komfortně. Ušetřený čas
a energii věnujte tomu v čem jste silní a pro firmu přínosní.

KONTAKT NA ODBORNÍKA:
Ing. Kamila Brandejsová, MBA
+420 720 705 820
info@kamilabrandejsova.cz, kamilabrandejsova.cz/

