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Naladění se na uvažování o potřebách, cílech a prioritách

●         Vžijme se do role vlastníků a manažerů firem.

●         Vžijme se do role svého vlastního manažera.

Jaké jsou naše prioritní potřeby a cíle?

●         Podnikatelské

●         Manažerské

●         Osobní

Jak je naplňujeme?

Jakou pomoc a od koho k tomu potřebujeme?

●         Co nám musí nabídnout?

●         Kdo by to měl být?

Jak s námi přitom musí jednat?

●         Chování a přístup

●         Jak to celé musí být zabaleno, abychom si to koupili? 

●         Jak musí tento produkt, služba, poradenství vypadat?

 

Tvorba společného poradenského produktu

Tato část je pojata jako příprava na interaktivní dílnu, která teprve na
konferenci proběhne, a proto v odpovědích - jako s určitým příkladem
možného průběhu workshopu- pracuje s vybranými částmi poradenské nabídky
skupiny NEWTON.

 



Co firma zvládne a co už nezvládne sama?
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Co mohou nabídnout a v čem mohou uspět (jen) externisté? 

●         Disponujeme investiční, manažerskou a podnikatelskou zkušeností –
nejsme teoretičtí, psychologičtí či vzdělávací poradci, ale manažeři, kteří
jsou zvyklí řídit firmy pro investory. Víme, co má pro vlastníka efekt –
klademe důraz na efektivní změny a návratnost investice do poradenství a
vzdělávání.

●         Naše poradenství je založeno na pragmatické systemické filosofii
vtahující klienta do jádra procesu sebeorganizace a sebepomoci a na
optimální kombinaci našeho a klientova know-how (spojení znalostního
poradenství a facilitace).

●         Naším cílem je klienta naučit vše tak, abychom v dané oblasti co
nejrychleji nebyli potřeba – klient se naší intervencí naučí řešit své potřeby
sám. 

●         NEWTON přitom vyvíjí další know-how a může tak stejnému klientovi
nabídnout řešení nových, kvalitativně náročnějších zadání. To zajišťuje
neustálý náskok poradenství NEWTONu před konkurencí – integrujeme
neustále nové metody a nezůstáváme jen u opakované aplikace toho, co
jsme si již vyzkoušeli jinde.

●         Poradenská divize NEWTONu působí jako systémový integrátor
nejlepších produktů poradenství a vzdělávání na trhu s vlastní manažerskou
realizací změn, exekutivního řízení firem či jejich částí, lobbyingu i kontaktu



s investory.

●         Nejsme svázáni s žádným konkrétním produktem, který potřebujeme
prodat. Můžeme řešit skutečné potřeby klienta a použít k tomu jakoukoliv
dostupnou metodu. Řešíme tedy potřeby klienta, ale ne za každou cenu –
naše příjmy nezávisejí na formě řešení, ale jen na výsledku.

●         Vytváříme sítě know-how a strategické aliance s dodavateli nejlepších
produktů na trhu. Neprodáváme jen, co umíme sami, ale i to, co je nejlepší
na trhu. Naší silnou stránkou je integrace a aplikace právě toho, co přinese
klientovi největší efekty. Zároveň jsme většinu z intervencí schopni
realizovat vlastními kapacitami. S externisty spolupracujeme především
tehdy, má-li klient obzvlášť vysoké nároky na kapacity a rychlost.

●         Disponujeme realizační schopností danou dosavadním působením
v reálném businessu, nikoliv v poradenství. V poradenství nabízíme
integrovanou zkušenost mnoha poradců z rozmanitých projektů, důsledně
vycházíme z benchmarkingu a využíváme řešení na bázi „best practice.“

 

Jak to dát společně s interními silami firmy dohromady?

●         Jsme schopni porozumět skutečným potřebám klienta, diagnostikovat,
stanovovat zadání, aplikovat řešení a měřit efekty.

●         Neinstruktivně kooperujeme s klientem, integrujeme zájmy vlastníků,
zákazníků, managementu, zaměstnanců a všech dalších zájmových skupin.

●         Vytváříme strategickou alianci se zákazníkem (pro klienta realizujeme
jeho outsourcing know-how a aplikační schopnosti v oblasti poradenství a
ŘLZ, avšak zároveň zůstáváme integrální součástí systému klienta. O tyto
schopnosti tak klient nepřichází, naopak tato aliance mu umožňuje jejich
větší zkvalitnění, než by bylo možné uvnitř), vytváříme dlouhodobé
vzájemně výhodné partnerské vztahy postavené na bázi důvěry.

 

Jak garantovat efekty a odměnit se tak, aby o to více získal i klient?

 

●         Používáme nástroje podpory prodeje, které klientům poskytují pilotní
konzultace zdarma.

●         Nabízíme nižší paušální sazby oproti konkurenci a možnosti garance
efektů (vytváříme most od potřeb k řešení), neboť klademe důraz na
odměnu za naše služby formou success fee  - tedy podílu z dosažených
dohodnutých efektů pro klienta.

 

Marketingové kanály poradenského produktu NEWTONu

 



Oblasti působení produktu NEWTONu

●         Vzdělávání a poradenství ve vzdělávání, organizační poradenství

●         Dodávka personálních systémů a know-how v oblasti ŘLZ – outsourcing
ŘLZ

●         Business poradenství (investiční návratnost, produktivita, vedení
změny)

●         Personální audity, návrhy opatření a jejich realizace

●         Snižování nákladů, optimalizace nákupních postupů

●         Marketingová a prodejní strategie – zvyšování výnosů

●         Zavádění týmové společnosti, procesního a projektového řízení

●         Vedení změny

 

Nejčastější cesty, které  používáme k získávání zakázek

 

●         Stávající obchodní kontakty, reference jednotlivců a firmy z minula,
dlouhodobá partnerství

●         Firmy ve skupině a firmy spravované skupinou

●         Mediální prezentace, lobování

●         Veřejná nabídka

●         Cílená nabídka konkrétní firmě dle jejích veřejně avizovaných potřeb

●         Reakce na inzerci, vzdělávací a poradenské tendery

●         Náš produkt je představován spíše jako „interim“ projektový
management, než jako poradenství

●         Dlouhodobé poradenství na bázi „rodinného“ lékaře/terapeuta/přítele


