
 

 

 

Online és személyes mentorprogramok keretében alakítunk ki  
innovatív emberi-, vezetői-, szervezeti működést  

extrém gyorsan változó környezetben 
KKV vezetők és tulajdonosok – Startupperek – Vállalati döntéshozók számára 

JOBB MŰKÖDÉS – TÖBB ÜGYFÉL – FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 

 

 

gmvip77.hu 

GM-VIP 77 Mentorprogramok 

Mindegy mi történt tegnap, mindegy, hogy mi történik holnap. 
A mai nap egy tiszta lap, hozzuk ki belőle a maximumot! 



A PROBLÉMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOL JELENTKEZIK? 

- vezetői működés – csapathatékonyság 
gyenge -> nincs összhang 
- folyamatos működésfejlesztés 
módszere nincs kialakítva 
- B2B komplex – többcsatornás 
értékesítés drága és rossz hatékonyságú 
- piacvezérelt innováció – termék és 
szolgáltatásfejlesztés módszertana nem 
ismert 
- termékfejlesztés::értékesítés::marketing 
összhangja hiányzik 
- új üzleti ötletek generálása –> 
terméktesztelés – új mikropiacok 
kutatása és kiszolgálásának módszerei 
nem ismertek –> gyenge piacravitel 
- megbeszélések tartalma – rendszere és 
ritmusa nincs kialakítva – töredezett 
- KPI – mérőszámok és kulcs 
teljesítménymutatók hiányoznak 
- kríziskezelés – változtatás vezetése 
gyenge -> több dráma, nagyobb 
ellenállás 
- csapatkialakítás – új munkatársak 
beintegrálása gyenge 
- támogató szoftverek és folyamati 
rendszerek hiánya vagy gyenge összhagja 
 

MIT OKOZ? 

- vezetői és munkatársi túlterheltség -
stressz – káosz - kézivezérlés 
- stagnáló működési mód – többször 
előforduló problémák 
- rossz üzletkötési arány – sok 
„hiábavaló” ajánlat – értékesítési zárás 
gyenge megvalósítása 
- drága – hosszú - kockázatos és 
bizonytalan kimenetelű termékfejlesztés 
- kihasználatlan mikropiaci lehetőségek 
- versenytársak agresszív térhódítása a 
piacunkon 
- drága és rossz hatékonyságú 
értékesítési és marketingkivitelezés 
- lassú ötletgenerálás – tesztelés – 
piacraviteli folyamat 
- gyenge csapaton és cégen belüli 
kommunikáció – tűzoltás 
- káoszba fulladt változtatási kísérletek 
- magas fluktuáció – kihasználatlan 
munkatársi képességek 
 

EZ A TE SZÁMODRA AZT JELENTI… 

- Piaci pozícióvesztés 

- Kihasználatlan piaci lehetőségek 

- Elveszett bevételi lehetőség 

- Magasabb költség 

- Lassú megvalósítás 

- Fókusz hiánya 

- Folyamatos fejlődés hiánya 

- Drámai és zilált munkanapok 

- Stagnáló működés 

- Káoszba fulladt növekedés 

- Drága és hiábavaló fejlesztések 

- „Sötétben és fényszóró nélkül”  

- Rossz hangulat – mérgező légkör 

- Motiválatlan munkatársak 

 

KKV – Startup - Vállalat 
gyártók – szolgáltatók - kereskedők 

GM-VIP 77 Mestertervezés 

Feltárjuk a növekedési 
tartalékokat 

VESZTESÉG vagy KEVESEBB PROFIT 



A MEGOLDÁS – GM Mentorprogramok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT CSINÁLUNK? 

egyénre – csapatra – cégre 
szabott mentorprogramokkal 

fejlesztünk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIBEN VAGYUNK A LEGJOBBAK? EZ NEKED ELŐNYT JELENT, MERT… 

Extrém hatékony együttműködés 

- Piaci pozíció erősödése 

- Több eladás – nagyobb haszonnal 

- Fókuszált működés 

- Gyors megvalósítás 

- Folyamatos fejlődés 

- Új üzleti ötletek – új piacok 

- Jobb csapatmunka – jó légkör 

 

 
motiváló jövőkép – gyors reagálás a 
változásokra – megújulás képessége 
egyéni és céges szinten - kreativitás 

nagyszerűbb jövő – boldogabb élet 

több szabadság 

A megvalósítást támogatjuk  
 keretet adunk – tanítunk – módszert 

adunk – iránymutatást adunk – a 
legfejlettebbet nyújtjuk - eszközöket 

adunk – tapasztalat átadásával 
támogatunk – kapcsolatrendszert 

osztunk meg – következő szintre segítünk 

CANVAS-okkal dolgozunk  
250+ darab 

 

1 oldalas munkalapok és sablonok 
egyéni és közös munkához 

papír-excel-word alapú - A4:A1 méretben 

RUGALMAS időbeosztással 

KÖTETLEN ütemben 

AKTUÁLISAN kialakított tartalommal 

AMI a leggyorsabb fejlődést hozza 

személyes konzultációk –  
GM-SPRINT helyszíni 

workshopok 

privát vagy többszereplős 

ONLINE konzultációk -  
GM E-workshopok 

privát vagy többszereplős 

JOBB VEZETŐI és CÉGES MŰKÖDÉS 

NYERESÉG vagy TÖBB PROFIT 



VAN EGY LEHETŐSÉG… 
 „Kezdjük kicsiben, folytassuk…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elkezdünk dolgozni… 
 
 

Regisztrálj a gmvip77.hu oldalon vagy 
jelezd igényed bármilyen csatornán… 

 

Időpontot egyeztetünk 

Kérdezek és beszélgetünk! 

 Mire vágysz? 
 Mi fáj? 
 Mit csinálsz? 

 
 
Problémákat tárunk fel-> 
megoldási lehetőségekről 
beszélünk 

 
Döntünk a folytatásról és 
kezdjük most… 
 

később… vagy soha… 

DÍJMENTES 
45perc 



 

Vágjunk bele… 
 

E-mail: uzletiterv@gmvip77.hu 

M: +36 30 7375554  

Skype: tisotzki.istvan 

Web: gmvip77.hu 
 

Mi történhet? 


