Čia vieta,
kur praktiką, lūkesčius ir veiksmus
sujungsite į vieną!

VERSLO SĖKMĖS ESMĖ PER
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DIENAS

Praktiniai mokymai skirti įvairių lygių vadovams,
kurie ieško būdų, kaip tobulinti verslą ir sėkmingai valdyti pokyčius!

Pateikiama būtiniausia teorija, gyvenimiški pavyzdžiai ir pratybos, kurios išbandytos praktiškai.
Mokymų nauda:
∞
žinios leis įnešti reikiamus pokyčius darbo vietoje, todėl
veiklos rezultatai pagerės nuo 10-20%;
∞

suprasite, kaip praktiškai pakeisti įmonės nuostolio centrus į
pelno centrus;

∞

suprasite, kaip sukurti sistemą, kad darbuotojai patys būtų
suinteresuoti skaičiuoti kompanijos išlaidas;

∞

efektyviau formuluosite užduotis, išsireikalausite jų vykdymo
ir atgalinio ryšio;

∞

suprasite savo vadovavimo tipą ir patobulinsite
vadovavimo stilių;

∞

suprasite ir įsivertinsite įmonės finansų ir valdymo politiką,
jos efektyvumą;

∞

surasite problemų šaknis, dėl kurių nepasiekiate norimo
rezultato;

∞

suprasite sprendimų efektyvumą, jų įtaką įmonės rezultatui;

∞

suprasite dažniausiai daromas klaidas praktikoje;

∞

surasite „įrankius“ link meistriškumo;

∞

įsitikinsite, jog žinios vertingos tik tuomet, kai praktiškai
integruotos į sprendimus ir veiklą;

∞

pageidaujant bus atliekamas įmonės veiklos įvertinimas,
kurio dėka galėsite greitai surasti silpniausias, nuostolio vietas
ir jas perplanuosite mokymų metu;

∞

per praktines užduotis surasite tobulintinas vietas, kurios keis
Jūsų efektyvumą tiek darbo vietoje, tiek ir gyvenime.

ATVIRI mokymai
Klaipėda 2016.10.05 - 07 d.
Kaunas 2016.10.12 - 14 d.
Vilnius
2016.10.19 - 21 d.
SAVAITGALIO mokymai
Klaipėda 2016 m. spalio 8-9 d.
Kaunas 2016 m. spalio 15-16 d.
Vilnius
2016 m. spalio 22-23 d.

Bus įdomu!

Gintautė Černiauskė
VERSLO, FINANSŲ ANALITIKĖ
Kviečiu registruotis ar užduoti klausimus
paskambinus telefonu +370 656 11877, info@ceeffo.lt

VERSLO POKYČIAI IR ĮMONĖS AUGIMO SUBTILYBĖS
Klaipėdoje 2016 m. spalio mėn. 5 d.
Kaune
2016 m. spalio mėn. 12 d.
Vilniuje
2016 m. spalio mėn. 19 d.
14.00 - 17.30 val.

Pateiksiu pavyzdį: kai šeima susilaukia pirmo kūdikio, yra daug nežinomų dalykų - kaip rūpintis
pirmaisiais, kaip trečiaisiais metais, o kaip surasti bendrą kalbą ir kiek jam duoti laisvės, kai jis yra
šešiolikos... Tai visiškai skirtingi etapai, pradedant nuo kūdikystės-vaikystės-paauglystės-brandos.
Visiems etapams reikia skirtingos patirties, skirtingų sprendimų, reikia kitokio požiūrio ir išminties,
kad santykiai išliktų harmoningi.
Skirtumas tarp įmonės verslo ciklo ir žmogaus gyvenimo ciklo tas, kad įmonės senėjimą galima
sustabdyti ir išlaikyti ją klestėjimo stadijoje, o žmogus vis tiek sensta.
Tai mokymai apie įmonės verslo ciklą ir augimo subtilybes, čia suprasite:
• kokie yra verslo ciklai?
• kokios yra normalios, o kokios nenormalios problemos, kurios išsisprenžia savaime, o kurios ne?
• kaip pakeisti dėmesį į valdymo procesus, kad šie būtų efektyvūs ne tik šiandien, bet ir po metų?
• kodėl vienos įmonės išauga, o kitos ne, kas už to slepiasi, kaip įžvelgti būsimas kliūtis ir joms ruoštis
jau dabar? Kiekviena įmonė praeina panašias kliūtis, kad užimtų didesnę rinkos dalį ir uždirbtų
didesnes pajamas bei pelną.
Mokymuose kalbėsime, kaip plėsti verslą panaudojant mažiausiai resursų, numatyti galimas kliūtis,
joms pasiruošti, kaip pasiekti verslo klestėjimo stadiją ir joje išlikti. Tai pati esmė versle, nes kitaip arba
verslas stovi, arba vyksta senėjimo procesas, kuris ir kuria nepageidaujamus kaštus, dažnai
užstringančius lyg vakuume...Tada esame nepatenkinti, dienos ar metai praeina, ir kai atsigręži atgal,
supranti, kiek yra iššvaistyta laiko ir likę neišpildyti lūkesčiai...
Šie mokymai skirti tiems, kurie ieško naujų įžvalgų, nori tobulinti verslą ir sutaupyti pinigų vykdant
įmonės augimo procesus, todėl kviečiu pateikti klausimus jau dabar ir dalyvauti!

Kaina 85 EUR
(visų mokymų kaina 251,75 EUR:
trys seminarų dalys papildo viena kitą,
todėl rekomenduoju dalyvauti visose!)

VADOVAVIMO STILIAI IR KOMANDOS SĖKMĖ

Klaipėdoje 2016 m. spalio mėn. 6 d.
Kaune
2016 m. spalio mėn. 13 d.
Vilniuje
2016 m. spalio mėn. 20 d.
14.00 - 17.30 val.

Kas yra vadyba ir lyderystė? Žodynas pateikia įvairias sąvokas, kaip pavyzdžiui - vesti kitus
žmones, teisė nuspręsti, veikti, organizuoti, planuoti, pasiekti tikslus, motyvuoti, kontroliuoti...
Kaip tai pritaikome praktiškai? Kodėl vieniems tai puikiai sekasi, o kiti galbūt nėra sėkmingi tiek,
kiek norėtų?

Šie mokymai yra apie vadovavimo stilius įmonėje ir komandos formavimą, kad
įmonė būtų sėkminga, darbuotojai laimingi, o savininkas pasiektų savo tikslus!
Kiekvienas vadovas siekia suformuoti komandą ir skirtis nuo konkurento:
•

geresnėmis paslaugomis ar prekėmis;

•

mažesnėmis kainomis ir greitesniu pristatymu;

•

inovacijomis versle;

•

geriausių talentų pritraukimu.

Atrodytų, paprasta, tačiau tai didžiulis ir aktualus iššūkis vadovui, nes tik sėkmingos komandos dėka
geros aplinkos ir žmonių talento panaudojimas sukuria pridėtinę vertę klientui - o tai ir yra tikslų
pasiekimas bei sėkmė įmonei.
Lyderiai įtakoja visą įmonės dinamiką ir procesus. To reikia, kad vyktų įmonės augimas, problemos
būtų sprendžiamos šiandien ir sprendžiami ateities klausimai , todėl įmonės lyderiai yra įmonės
pamatas.
Mokymuose kalbėsiu apie skirtingus vadovavimo stilius, kaip juos suderinti komandoje, ko reikia,
kad panaudotume žmonių potencialą ir kaip keičiasi lyderystės stiliai pagal verslo ciklus skirtingose
verslo stadijose. Jeigu tai suderinta - komanda pasiekia ir viršija planuotus rezultatus, visi patenkinti,
o atėjus rytojui, norisi sugrįžti į darbą ir nuveikti kažką daugiau nei iki šiol...
Kviečiu registruotis, dalyvauti ir iki susitikimo mokymuose!

Kaina 85 EUR
(visų mokymų kaina 251,75 EUR:
trys seminarų dalys papildo viena kitą,
todėl rekomenduoju dalyvauti visose!)

SĖKMĖS FORMULĖ VERSLE
Klaipėdoje 2016 m. spalio mėn. 7 d.
Kaune
2016 m. spalio mėn. 14 d.
Vilniuje
2016 m. spalio mėn. 21 d.
13.00 - 16.30 val.

Kas yra sėkmė būtent Jums?
Vieniems tai pripažinimas, kitiems didelės įmonės valdymas, didelės pajamos, buvimas pirmuose
internetiniuose puslapiuose, sveikas kūnas bei protas, išskirtinis automobilis, dar kitiems - vidinė
harmonija ir t.t.
Kiek žmonių - tiek svajonių ir sėkmės troškimų...
Kaip tai rezonuoja su verslu ir koks yra bendras sėkmės vardiklis versle?
Šiuose mokymuose atskleisiu, kas iš tiesų kuria vertę, kokia yra vertės judėjimo grandinė, siejanti mikro
ir makro aplinką ir koks yra faktorius, kuriantis sėkmę įmonei ir verslui. Tai pati vadybos, finansų ir
psichologijos esmė, vienijanti žmogų ir verslą. Tai nuolatinis procesas, apjungiantis žmogaus
sprendimus, verslo aplinką, santykius ir kuriamą produktą, kurį naudoja mūsų klientai. Ir visa tai yra
rezultatas, kurį sukūrėme per apibrėžtą laikotarpį. Nuo senovės paplitęs posakis - „laikas yra pinigai“.
Mokymai yra apie realų įmonės augimą horizontaliai ir vertikaliai, apie pinigus, harmoniją, verslą,
klientą, žmogaus unikalumą ir veiklos rezultatą!

Kaina 95 EUR
(visų mokymų kaina 251,75 EUR:
trys seminarų dalys papildo viena kitą,
todėl rekomenduoju dalyvauti visose!)

SAVAITGALIO MOKYMAI: VERSLO
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ESMĖ PER

Klaipėdoje 2016 m. spalio 8-9 d.
Kaune
2016 m. spalio 15-16 d.
Vilniuje
2016 m. spalio 22-23 d.
10.00 - 16.30 val.

DIENAS!

Šie mokymai paruošti tiems, kurie yra labai užimti darbo dienomis, tačiau nori pagerinti įmonės ar
skyriaus veiklos rezultatus ir ieško būdų, kaip tai padaryti pačiu efektyviausiu būdu.
Tai laiko investicija, kuri Jums atsipirks daug daugiau nei Jūs investavote ir planavote: per dvi dienas
gausite visą susistemintą informaciją apie verslo ciklą ir kylančias problemas, efektyvų veiklos
valdymą, finansų subtilybes, vadovavimo stilius ir komandinio darbo formavimo paslaptis. Visa tai
galėsite pritaikyti kasdieniams darbo aplinkos procesams.
Tai leis įnešti reikalingus pokyčius nuostolio ar konfliktų vietose, keičiant nusistovėjusį verslo
modelį, nekuriantį tiek vertės, kiek galėtų, o tik suryjantį pinigus ir jūsų brangų laiką.
Dažnai girdžiu, “mes tiek investuojame į mokymus, tačiau, kai grįžtame į darbo vietas, niekas
nesikeičia”. Paslaptis čia paprasta – kai esame mokymuose vieną dieną, tuomet gauname tik dalį
informacijos, reikalingos konkretaus klausimo sprendimui. Tačiau ši informacija yra susijusi su kitais
klausimais, todėl ją reikia integruoti į visą įmonės sistemą, kad vyktų pokyčiai.
Mokymuose aptarsime, kaip visa įmonės struktūra reaguoja į pokyčius, naujas idėjas ar
technologijas. Taip pat - kaip apjungti sprendimus, kad jie neštų teigiamus dalykus tiek plėtojant
įmonę horizontaliai, tiek vertikaliai, nes tik apjungiant reikiamus kontrolės taškus ir numatant visas
reikalingas didelio įmonės paveikslo sąsajas, galime pasiekti tikslus, lūkesčius ir uždirbti norimą
rezultatą.
Šie mokymai labiau orientuoti į praktinius dalykus konkretiems dalyvių klausimams spręsti, kad
grįžus į darbo vietą būtų paprasta integruoti sprendimus, juos išmatuoti, uždirbti didesnes pajamas
ir pelną bei sukurti draugiškesnę aplinką darbuotojų talentams atsiskleisti.
Kviečiu registruotis, pateikti klausimus ir dalyvauti! Iki pasimatymo mokymuose!

VADOVAVIMO STILIAI IR KOMANDOS SĖKMĖ
PASITIKĖJIMAS

GREITIS
KAŠTAI
KAŠTAI

PASITIKĖJIMAS

GREITIS

Kaina 399 EUR
(jeigu apmokama likus 2 savaitėms iki mokymų pradžios
359.10 EUR)

Gintautė Černiauskė
Verslo, finansų analitikė
Kviečiu registruotis ar užduoti klausimus
paskambinus telefonu +370 656 11877, info@ceeffo.lt

1999 m. baigiau studijas Kauno technologijos universitete ir savo žinias bei patirtį pradėjau taikyti dirbdama UAB „Nesė“
(„Pramogų bankas“) kolektyve. Suformavus valdybą, tapau viena iš valdybos narių. Įgyvendinome įvairius projektus
finansų, kontrolės, motyvacinės sistemos sukūrimo srityse. Tapome savo srities lyderiais Lietuvoje ir pradėjome veiklą
užsienyje.
Nuo 2006 m. dirbu nepriklausoma finansų, verslo konsultante UAB CEEFFO consulting. Ši įmonė teikia finansų paslaugas
Lietuvos ir užsienio įmonėms, konsultuoja įmonių steigimo, mokesčių mokėjimo, verslo optimizavimo ir verslo
efektyvumo įvertinimo klausimais.
2010 m. dalyvavau SAP diegimo projekte Azijoje ir Pietų Amerikoje, o grįžus į Lietuvą norėjosi pagilinti ir pritaikyti įgytas
žinias, todėl apsigyniau tarptautinę verslo analitikės (Certified Advanced Business Analyst (CABA)), finansų analitikės
(Financial Analyst Specialist Certification (FASC)), verslo koučingo (The Certified Business Coaching Specialist (CBCS)) bei
Basic Conceptual Foundations of the Adizes Methodology kvalifikacijas.
Dėka praktikos ir naujai įgytų žinių sukūriau verslo įvertinimo sistemą įmonėms, leidžiančią greitai ir tiksliai įvertinti
efektyvumą, nustatyti, kur įmonėje kaupiasi nuostolio centrai, kaip yra subalansuoti įmonės kaštai, pinigų srautai, rizika ir
investicijų grąža, kaip valdoma verslo kontrolė ir verslo efektyvumas. Tai leidžia sujungti finansus, verslą ir žmogiškąjį
faktorių i vieną visumą, kas ir kuria pridėtinę vertę verslui.
Programa įvertinta LR mokslo ir technologijų agentūros, todėl 2014 m. rugsėjo 12 d. skirta parama ją plėtoti. Nuo 2015 m.
balandžio mėn. įmonių finansininkai gali prisijungti prie sukurtos veiklos įvertinimo sistemos ir ją naudoti įmonės
efektyvumui ir pelningumui nustatyti, taip pat balansuojant įmonės rodiklius per finansus ir valdymo sprendimus.
Nuo 2013 m. vedu mokymus vadovams temomis “Vadovui apie finansus ir strategiją“, "Vadovui apie finansus, valdymą,
įmonės vertę ir motyvaciją", „Verslo pokyčiai ir įmonės augimo subtilybės“, „Vadovavimo stiliai ir komandos sėkmė“,
„Sėkmės formulė versle“, „Verslo sėkmės esmė per dvi dienas!“. Mokymai orientuoti į paprastą sudėtingos informacijos
pateikimą, tinkamai parinktas praktines užduotis.
Dalyviai rekomenduoja mokymus kitiems. Jų žodžiais tariant, mokymuose yra „praktinių situacijų esmė ir jie įdomūs, nes
jungia finansus, valdymo meną, lyderystę ir psichologiją ”.

Kviečiu registruotis ar užduoti klausimus: +370 656 11877, info@ceeffo.lt

