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Proste pytania
Dlaczego firma nie dzia³a zgodnie z Twoimi oczekiwaniami?
Dlaczego Twoje marzenia s¹ tylko marzeniami?
Dlaczego zniknê³y radoœæ i œwie¿oœæ prowadzonej dzia³alnoœci?
Czy czêsto zadajesz sobie pytanie: ‘Dlaczego?’

Przegl¹d Biznesu –
Co mi to da ?
· Okreœli czynniki które ograniczaj¹ sprzeda¿,
produktywnoœæ i rentownoœæ firmy
· Mo¿liwoœæ bezpoœredniej oceny Twojej organizacji,
sposobu jej prowadzenia, zasobów ludzkich,
sprzeda¿y/marketingu i finansów
· Zarekomenduje sposoby poprawienia rentownoœci
firmy
· Zidentyfikuje potencjalne zagro¿enia
· Okreœli szanse dla Twojej firmy

Przegl¹d Biznesu –
I co dalej?
· Nic
· Sam poprawisz swoj¹ dzia³alnoœæ
· U¿yjesz nas do wdra¿ania rekomendacji i
poprawek
· Znajdziesz inn¹ firmê do wykonania tych zadañ
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Czy moja firma rzeczywiœcie
potrzebuje Przegl¹du Biznesu?
Odpowiedz sam na poni¿sze pytania:
· Czy moja firma utrzymuje odpowiedni poziom mar¿ netto?
· Czy pracownicy, partnerzy, Klienci czuj¹ siê dobrze? Ale czy ja te¿?
· Czy moja firma mo¿e zatrudniaæ pracowników z „górnej pó³ki”?
· Czy moim pracownikom naprawdê zale¿y na tej pracy?
· Czy moja firma mo¿e rosn¹æ siê i rozwijaæ tak ¿e nie utracê nad
ni¹ kontroli?

· Czy wiêkszoœæ ciê¿aru pracy i zmartwieñ jest tylko na mojej
g³owie?

· Czy konkurencja zjada mój rynek? Co oni robi¹ takiego czego ja nie
robiê?

Kategorie Przegl¹du
Biznesu
· Organizacja i Zarz¹dzanie
· Kadry i P³ace
· Dzia³alnoœæ Operacyjna/Produkcja/
Wykorzystanie potencja³u
· Technologia
· Rachunkowoœæ
· Marketing
· Sprzeda¿
· Obieg informacji
· Procesy, Zasady, Procedury
· Rozwój
· Strategia Wyjœcia

Bonson Consulting Sp. z o.o.
Copyright © 2003

W dzisiejszym biznesie nikomu nie
nale¿y siê nic. To czego nie wiesz
mo¿e Ciê nawet z niego
wyeliminowaæ. Pytaniem nie jest
„Jakie jest ryzyko dowiedzenia
siê?”, lecz „Jakie jest ryzyko
niewiedzy?”.
Twoja zdolnoœæ do poprawiania
firmy zale¿y od dwóch czynników:
mo¿liwoœci i chêci. Mo¿liwoœci
mo¿esz kupiæ, chêæ to Twoja
sprawa i decyzja.

