TECOS organizira strokovno usposabljanjei

Strateško razmišljanje kot orodje managerjev za
načrtovanje poslovanja organizacij
Predavanje z delavnico ponuja pridobivanje
osnovnih znanj iz več vidikov:

Četrtek, 14. 12. 2017
9. 00 – 13. 00

 Kaj je strateško razmišljanje?
 Kako strateško razmišljanje uporabiti za
načrtovanje, izvajanje in ukrepanje pri
poslovanju?
 Zakaj je pomembno, da strateško
razmišljanje razumejo in uporabljajo
vodje na vseh ravneh?

Celje, sedež TECOS
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Predavatelj:
mag. Andrej Kokol
Rok za prijave:
11. 12. 2017, do 12h

 Kateri so elementi in vsebina strateških
poslovnih načrtov?
 Kaj sledi, ko je strateško razmišljanje
opredeljeno?

Online prijava na seminar

 Zakaj je proces strateškega razmišljanja
kompleksna metodologija?

Strateško razmišljanje je metodologija, s katero se preverjanjem in posodabljanjem se lahko izognemo
ukvarjamo v organizacijah, da bi poiskali in razvili prepoznanim tveganjem in izkoristimo zaznane
pogled na poslovanje in cilje v prihodnosti, ob obetavne poslovne priložnosti.
upoštevanju vseh bistvenih lastnosti poslovnih
okoliščin, ki obkrožajo podjetje danes ali pa ga šele
bodo.
Kdo smo? Kaj smo? Kje smo? Kam gremo? Kaj
želimo doseči? To so osnovna vprašanja kratko- in
dolgoročnih razmišljanj pri razvoju poslovanja
organizacij in delovanju managerjev, ki jih bomo
osvetlili, da bi jih lahko raziskali, analizirali in
umestili v poslovni model organizacije.
Strateško razmišljanje lahko postane dinamičen
proces načrtovanja, organiziranja, izvajanja in
nadzora poslovanja organizacij. Z rednim

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

 Podjetnikom,
 managerjem,
 lastnikom in direktorjem organizacij,


vodjem vseh ravni in strokovnih področij.

PREDAVATELJ
Andrej Kokol, mag. strojništva
Mag. Andrej Kokol je bil več kot dve desetletji zaposlen v velikem
proizvodnem podjetju, kjer je prehajal skozi različne karierne vloge.
Pričel je kot tehnolog, nadaljeval pa kot vodja razvojnih in proizvodnih
projektov, vodja robotizacije in avtomatizacije, vodja službe za
pridobivanje sredstev EU, vodja množičnega inoviranja in ustvarjalnosti,
član nadzornih svetov in upravnih odborov, direktor sektorja za strateški
razvoj in podjetništvo, direktor informatike, skrbnik sistemov za
obvladovanje tveganj ter upravljanje podjetij v skupini, coach, motivator
idr. Zaposlen je v podjetju INTRAKON d.o.o., kjer se ukvarja s
svetovanjem podjetnikom in managerjem ter sinergijskim
povezovanjem organizacij.

URNIK
8:45 – 9.00
10:30 – 11:00
12:30 – 13:00

Registracija udeležencev
Odmor za kavo in prigrizek
Vprašanja in zaključek

Kotizacija in gradivo
115,00 €

Popusti

http://www.tecos.si/sl/clanstvo/seznam-clanov

15 % za člane A
7 % za člane B

Cena ne vsebuje DDV, vključuje predavanje, strokovno gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med
odmorom. Gradivo boste na seminarju prejeli v pisni obliki. Potrdilo o udeležbi prejmete po pošti po
končanem seminarju. Odjavite se lahko dan pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru vam
zaračunamo 20% kotizacijo.

DODATNE INFORMACIJE
Špela Bordon
tel (03) 490 09 20, fax (03) 426 46 11 spela.bordon@tecos.si

