Gm-Vip 77 Mestertervezés
Megvalósítási alapelvek - üzletfejlesztés

1 – A Gm-Vip 77 Mestertervezés szolgáltatás iránymutatásai és eszközei támogatják a személyes és üzleti
fejlődést. Céljuk, hogy sikeresebb és eredményesebb legyen az érintettek és a környezetükben élő emberek élete.
Segítik, hogy egy jelenlegi állapotból a leggyorsabban, legegyszerűbben és legkevesebb erőforrás felhasználásával
a legnagyobb hatású pozitív változások következzenek be. Segítenek eljutni a jelenlegi állapotból egy megcélzott
és kívánt állapotba.

2 – A Gm-Vip 77 Üzletfejlesztési eszközök a vezetői döntéstámogatás eszközei. A célkitűzések és megvalósítás
előtt nagy hangsúlyt fektetnek az érintettek – elsősorban meglevő és leendő ügyfelek – vágyainak, problémáinak
és tevékenységeinek kutatására, feltérképezésére, megismerésére. Minden fejlesztési fázisban – termék-,
szolgáltatás-, üzleti működés fejlesztés, szervezeti változás – a folyamatos kapcsolattartást és az ismétlésen
alapuló tapasztalati tanulást segítik.

3 – A Gm-Vip 77 Élet és üzletfejlesztési rendszer elsősorban Lean eszközöket – 1A4 oldalas CANVAS-ok –
használ és ad át, de támogatja a fejlődést segítő szoftverek, applikációk alkalmazását és a folyamatos innovációs
kultúra kialakítására ösztönöz. Módszereket és megvalósítási elveket alkalmaz a jelenleg ismert legújabb
eszközrendszerekből, úgymint agilis termékfejlesztés, vásárlói út feltérképezése, startup út gondolkodásmódja,
üzleti modell és értékajánlat tervezés, lean üzleti tervezés, design thinking, scrum, sprintek.

4 – A Gm-Vip 77 Mestertervezés a kreativitás kibontakoztatását személyi és szervezeti szinten, a produktivitást
és a produktív hibázáson keresztüli gyors fejlődést támogatja. Feltételezéseken, teszteléseken keresztül a lehető
legkisebb, eredményt hozó lépésekben dolgozunk. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a fejlesztés minden
szakaszában az érintettekkel, elsősorban a vevőkkel, ügyfelekkel és mindig az aktuális valóságból indulunk ki.

5 – Dinamikus gördülőtervezéssel és megvalósítással érünk el gyors eredményeket, beépítve a folyamatos – 3-6
hetente történő – „tartsuk a stratégiát vagy változtassunk” döntéseket.

6 – A Gm-Vip 77 Mestertervezés szolgáltatás az együttműködésre és a kreatív csapatmunkára épít a szolgáltató
és az ügyfele konzultációi közben. Elsősorban személyes konzultációkat támogatja és teljes mértékben igazodik
az ügyfél döntéshozóinak ütemezéséhez, igényeihez, időbeosztásához és emberi stílusához, szakmai
felkészültségéhez.

7 – A Gm-Vip 77 Mestertervezés szolgáltatás megvalósítás és eredmény fókuszú, az üzleti eredményt elsősorban
a fenntartható nettó profitnövekedésben méri. Az együttműködés során az egyszerűség, egyértelműség, tömör
és világos megfogalmazás, kérdések és empátia, gyors változtatások, jövőbe tekintés és tervezés, valóság alapú
megközelítés, pozitív visszajelzés és bátor döntések jellemzik. Az adott élet-, üzleti területre jellemzően előre
elkészített, de testre szabható fejlesztési vásznak – canvasok – vannak kidolgozva, amik többszörösére
gyorsítják az adott feladat, probléma, terület fejlesztési sebességét. Törekszünk a szokványostól eltérő, vagy más
iparágakban – elsősorban technológiai szektor – bevált megoldások alkalmazására. A konzultációkon az első
pillanattól kezdve döntések és azonnal alkalmazható megoldások születnek és ezt a szolgáltató a szakmai
ismereteivel, kapcsolatrendszerével, tanácsadásával támogatja, katalizálja anélkül, hogy átvenné a megvalósítás
teljes felelősségét. A szolgáltató alkalmazza a „halászni taníts, ne halat adj” elvet.
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