GM-Workshop
Téma: Különleges üzletfejlesztési eszközök az értékesítések és a profit
exponenciális növeléséhez
Időtartam: 5h
Helyszín:
Kinek?
 KKV – Startup cégtulajdonosoknak, vezetőknek
 Termékfejlesztőknek
 Értékesítési és marketingvezetőknek
Miért?
 A „lineáris” gondolkodású emberek és cégek menthetetlenül lemaradnak a
versenyben
 A technológiai vállalatoknál már 10x gyorsabb termék és üzletfejlesztési eredményt
hoztak az elmúlt években
 Ha jobb kérdéseket teszünk fel az életünkben és üzletünkben, jobb válaszokat kapunk
Tartalma:
 Gondoljunk „vevőgyárként” a cégünkre – Hogyan növeljük az áramlást? A konverziós
arányok növelése és az átfutási idők csökkentése – Hogyan aktivizáljuk a vevőinket
arra, amit mi szeretnénk? Hogyan növeljük az áramlás sebességét?
 Vevői döntési út térképezés – Ismerjük meg: mit gondol? mit érez? mit tesz?
 Vevői viselkedésirányítás – megszerzés-aktiválás-megtartás-ajánlás-(újra)vásárlásterjedés
 Kampányok-új termék bevezetés – Skálázás – Gondolkodjunk 3hét-3hónap-6hónap1év-3év ciklusokban ->Exponenciális növekedés útja – Traction roadmap
 Hype Cycle – Vállalati-, új termék életciklus elemzés -> Proaktív irányítás
 Ügyfél viselkedési térkép – jobban ismerjük, mint amennyire ismeri magát
 POO elemzés a cégünkben – Mi az EGYETLEN legfontosabb?
 Készpénzturbó – Kulcsfolyamatok azonosítása, elemzése – Azonnali hatás az üzleti
eredményre!
Tisótzki István Web: gmvip77.hu

Mobil: + 36 30 737 5554

E-Mail: uzletiterv@gmvip77.hu

Program:
 Prezentáció: Exponenciális gondolkodás vs. lineáris gondolkodás – 50 perc
 3 legfontosabb CANVAS – gyakorlatok saját cégre – 4x50 perc
Mit vihet haza a nap végén?
 Exponenciális gondolkodás és növekedés eszközrendszerét
 Tengernyi módszert és eszközt, amivel másnaptól a cégében a workshop díjának
többszörösét keresheti meg
Különlegesség – CANVASOK (1A4-es üzletfejlesztési vásznak)










Gm-Vip 77 Vevőgyár
Gm-Vip 77 Növekedési hack
Gm-Vip 77 Hype Cycle
Gm-Vip 77 Traction_roadmap
Gm-Vip 77 Vevői döntési út térkép
Gm-Vip 77 Ügyfél viselkedésirányítás
Gm-Vip 77 Készpénzturbó
Gm-Vip 77 POO_1dolog
Gm-Vip 77 Kiáradás körei

Részvétel díja: 125.000 Ft helyett most 67.500 Ft/fő

A workshopot tartja: Tisótzki István (startup és KKV tanácsadó, minősített
mentor) Web: gmvip77.hu

*A workshop tartalma és anyagai egy kis részét képezik a Gm-Vip 77 Mestertervezési szolgáltatás
eszközrendszerének. Javaslom a szolgáltatóval kötött szerződés keretében vállalkozására szabott további
személyes és on-line konzultációk igénybevételét! Tegyen szert versenyelőnyre!
**A workshop tartama alatt kép-, és hangfelvétel nem készülhet!
***A szolgáltató fenntartja a jogot a téma keretein belüli tartalom változtatására!
Tisótzki István Web: gmvip77.hu

Mobil: + 36 30 737 5554

E-Mail: uzletiterv@gmvip77.hu

