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ZIEGLER CONSULTING® 

 
Túl sok a változás? Túl sok a lehet ıség? És egyik sem igazán jó? 

Szeretne tisztán látni, miel ıtt pénzt kezd költeni a váltásra?  

 

„Merre lépjek?” 
Üzleti változást és váltást el ıkészítı vezetıi tréning és konzultáció  

 
A tréner: Ziegler Éva Rendszerkutató mérnök, egyetemi oktató, aktív üzleti  

tanácsadó és rendszercoach. 
A tréning fı témája: Üzleti és magánélet 

összeegyeztetése 
Válozás és váltás 
menedzselése - 
Tervkészítési 
feladatlista 

A tréning során a résztvevık komplex rendszerszemlélető 
segítséget kapnak az  üzleti váltás elıtti felkészüléshez, 
az  alternatívák feltárásához, elemzéséhez, a várható 
feladatok, költségek és tennivalók checklist – jének 
elkészítéséhez, a Business Change Program (BChP) 
elkészítése, vagy aktualizálása  elıtti szükséges 
menetrend kialakításához.  

Létszám: min 5 fı, max. 20 fı Lehetıleg teamek, csoportok, részlegek, a Cég 
magasabb színtő vezetıi.  

A képzés: 8 óra • Rend és rendszer  - fogalmak, definíciók   
• A saját tennivalók kialakításának elıkészítése: a 

valóság  legjobb modellezése – az SGS modell 
bemutatása és az szükséges eszköz (SnF) rövid  
ismertetése 

• A lehetséges  fıbb üzleti variánsok meghatározása 
• A variánsok várható következményeinek áttekintése 
• A választott variánshoz tartozó feladatok 

meghatározása 
• A cheklist felépítése 

Szükséges 
elıképzettség: 

NINCS  

Elvárt elızetes 
ismeretek: 

NINCS  

A képzés után konkrét 
gyakorlati hasznosítás 
lehetısége: 

VAN A tréning résztvevıi átfogó képet kaptak az üzleti 
változások és a magánéletre gyakorolt hatásuk 
összeegyeztetését, a változások kezelését szolgáló 
váltások feltérképezését, az alternatívák mérlegelését, a 
várható idı- és pénzigény  megbecslését, a döntéshozást 
(Business Change Plan , BChP készítését) megelızı és 
az  azt támogató lépésekrıl, feladatokról, és ezekhez 
szükséges tevékenység lista, checklist  elkészítésérıl. Ezt 
saját maguk hasznosíhatják, vagy igénybevehetik az erre 
alapozott konzultációs céges tanácsadói programokat. 

 
 

Jelentkezés:  contact@zieglercons.com  

Hozzájárulásukat, ha a képzés végén a résztvevık pozitív véleménye esetén referencialistánkban 
hivatkozhatunk Önökre, elıre is megköszönjük! További  megtisztelı megrendeléseiket VIP ügyfélként 

kiemelten kezeljük! 


