Центр підтримки бізнесу м. Дніпро,
оснований на базі Дніпропетровської торгово-промислової палати
Серія тренінгів для консультантів «Розвивайте свій консалтинговий бізнес»

БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ДЛЯ КОНСАЛТИНГУ
27 – 29листопада 2017, м. Дніпро
Серія тренінгів «Розвивайте свій консалтинговий бізнес», розроблена Європейським банком
реконструкції та розвитку – це набір навчальних курсів, які передбачають оволодіння
найважливішими навичками та ознайомлення з ресурсами і методами для ефективної та
результативної консалтингової діяльності, а також для ведення успішного консалтингового
бізнесу.
Запрошуємо представників консалтингових компаній і індивідуальних консультантів на тренінг
«Бізнес-діагностика для консалтингу». Від вибору правильних засобів бізнес-діагностики до їх
ефективного застосування: дізнайтеся, як визначити суть проблеми Вашого клієнта і
запропонувати рішення. Цей практичний триденний курс підвищить Ваші аналітичні та
консультаційні здібності і допоможе забезпечити результати, які дійсно відповідають потребам
Ваших клієнтів.
З курсу Ви дізнаєтесь:
Модуль 1. «Суть і складові бізнес-діагностики»:
• Що таке бізнес-діагностика і чим вона не є,
• Як і де ми її використовуємо,
• Які навички нам потрібні для того, щоб бути фахівцем з
діагностики,
• Як ми складаємо затратноефективний діагностичний план,
• Збір інформації, управління якістю, етика при діагностиці.
Модуль 2. «Як застосовувати інструменти і методики бізнес-діагностики»:
• Які підходи використовувати,
• Існуючі інструменти та застосування діагностичної моделі,
• Як використовувати основи діагностики або моделі для кожного клієнта,
• Як використовувати діагностику в своїй власній консалтингової практиці.
Модуль 3. «Тлумачення і роз'яснення діагностичних результатів»:
• Як тлумачити, перевіряти і розбиратися в діагностичних результатах,
• Як переводити ці результати в рекомендації,
• Як розвивати свої власні здібності,
• Як застосовувати діагностику в своєму власному бізнесі.
Тренінг заснований на кращих міжнародних практиках і глибоких експертних знаннях. Тренінг
є інтерактивним і включає в себе практичні вправи та реальні приклади.
Програма реалізується Європейським банком реконструкції та
розвитку (ЄБРР) і фінансується в рамках ініціативи
EU4Business Європейського Союзу
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Тренінг буде проводитись 27-29 листопада 2017 року в м. Дніпро у приміщенні
Дніпропетровської торгово-промислової палати (вул. Шевченка, 4).
Пільгова вартість участі у тренінгу «Бізнес-діагностика для консалтингу» складає 4170 гривень
за 1 учасника; у вартість навчання входять роздаткові навчальні матеріали, а також легкі
сніданки, кава-паузи, обіди. Курс викладається російською мовою.
Для участі у
тренінгу необхідно заповнити онлайн-заявку за
https://form.jotformeu.com/72965217428363 не пізніше 17 листопада
Поспішайте реєструватися, адже кількість місць обмежена.

посиланням
2017 року.

Тренінг проводитиме:

Володимир Чернявський – консультант з управління з більш ніж 20річним досвідом, директор консалтингової компанії «Бізнес
Редизайн Груп», член міжнародної асоціації консультантів PDP
Інституту організаційного і соціального розвитку (Бельгія), директор
корпоративних програм і викладач Стокгольмської школи економіки,
засновник Пітерської школи консалтингу.

Основні компетенції: Розвиток інструментів управління в проектах розвитку і управління
змінами. Реалізація консультаційних і тренінгових програм з організаційних змін в компанії.
Розробка і проведення корпоративних програм, тренінгів для топ-менеджменту, власників
компаній і консультантів.
За 15 років Володимиром реалізовано понад 70 консультаційних проектів в галузі
стратегічного менеджменту, впровадження проектного управління, управління процесами,
управління персоналом.
За додатковою інформацією звертайтеся на електронну пошту bsc-dnipro@dcci.org.ua або
телефонуйте за номером +38 (056) 374-94-12.
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