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A mai webináron a koronavírus-válság második fázisának 

kezelésével foglalkozunk

Napi üzletmenet 
fenntartása

Stabilizálás Újraindítás
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Működési kockázatok kezelése, új lehetőségek kihasználása

 Erőforrások átcsoportosítása a legnagyobb piaci potenciállal rendelkező termékekre, szegmensekre, 

csatornákra →üzleti modellt érintő változtatások

 Ellátási lánc kockázatainak csökkentése, beszállítók életben tartása készletekkel, pótlólagos 

finanszírozással

Hatékonyság javítása

 Beruházási és fejlesztési programok átszabása, új keretekhez igazítása

 Kapacitások, fix költségek, készletek arányos csökkentése

 Megélhetés biztosítása, de a lehetőségek maximális kihasználása: szabadságok kiadása, rövidített 

munkavégzés, munkaidő csökkentés, munkaidőbank bevezetése

 Diszkrecionális költségek zéró bázisú tervezése

Irányítás valós időben

 Management cockpit: „driver based” gördülő előrejelzés, kockázatelemzés, KPI visszamérés

 Belső tehetségek toborzása (analytics architects, information designer, performance + transformation

consultants)
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Új globális gazdasági rend küszöbén állunk.

Nem mindegy, hogyan stabilizáljuk a működésünket!



Válasszunk tudatosan a kommunikációs csatornák közül
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1:1 hívás / 

videóhívás

•Beszélgetés, kapcsolatápolás

•Érzékeny és nehéz témák megbeszélése

Videó-

konferencia

•Problémamegoldó workshop megosztott képernyővel és 

whiteboarddal

•Heti tervezés és beszámolás

•Döntéshozatal

•Workshop, továbbképzés

Videófelvétel & 

Hangüzenetek

•Videóüzenet (CXO) 

•Eligazítás, betanítás

•Vezetői eligazítás, ha a real time nem működik

•Meeting összefoglaló távollévő személyeknek

Chat •Sürgős kérdések és kérések

•Aktuális információk valós időben

•Social team talk

E-mail • Nagy létszámú csapatok gyors és pontos eligazítása

• Belső és külső formális kommunikáció

Csatorna Legjobb erre a célra
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