DorCo Üzleti túravezetés Üzleti szakmai műhelyek
2015 tavasz-nyár

„Van egy tervem, tudom, mit kell tennem, de ha egyedül vagyok itthon, könnyen félredobom a
tervemet. Ha egy olyan személy egyengeti az utamat, aki ismeri a tervünk és támogat benne,
sokkal több esélyünk van a sikerre.” (Raymond Miltenberger)
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A kisvállalati siker 6 összetevője (szerintünk):
tudás + eszköz + lehetőség + támogatás + szemlélet mód + kitartás
Az első négyből mi tudunk adni, a maradék kettőt mindenkinek magának kell hozzátennie.
Az eredményhez pedig az összesre szükség van.
Egy vállalkozó nem engedheti meg magának, hogy ne értsen mindenhez  legalább egy kicsit.
Képzéseinket a szükség hívta életre, hogy tapasztalatunkat, szemlélet módunkat, tudásunkat
megosszuk veletek, sikerre éhes vállalkozókkal.

Kínálatunkban az alábbi témájú képzésekből választhattok:
●
●
●
●
●
●
●

Üzleti modell tervezés  Rakj rendet a cégedben!
Stratégiai tervezés  tudd, hogy mit fogsz csinálnia következő 1 évben!
Személyes márka építés coachoknak, tanácsadóknak
A honlap a siker egyik eszköze  tanulj meg bánni vele!
Blog vezetés  tőled, de nem neked szól!
Hírlevelezés  Mikor? Hogyan? Mennyit?
Hogyan használd a Facebookot üzleti célra  JÓL!

A szakmai műhelyek helyszíne
A DorCo irodája 1097 Budapest Vaskapu u. 1014.A (bejárat a Likőr utca felől)

Megközelítés 4es,6os villamossal a Mester utcai megálló felől, vagy autóval.
A Likőr utcában a parkolás ingyenes. De a közelben 2 őrzött parkolóház is található.

Naszáli Dóra marketing kommunikációs tanácsadó - telefon: +36 70 778 4300 - email: 
naszali.dora@dorco.hu
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A képzésekről részletesen:

Üzleti modell tervezés - Rakj rendet a cégedben!
Ez a program Neked való, ha:
●
●
●
●
●

még csak egy ötleted van, vagy most indítod a cégedet
már működő cégedbe új üzletágat, új terméket tervezel bevezetni
úgy érzed megrekedtél egy szinten, de nem tudod mitől, vagy hol
minden ok, de szeretnél gyorsan tovább fejlődni
megerősítésre van szükséged, hogy magabiztosan folytasd amit csinálsz

“Business Model Canvas” magyarul üzleti modell vászon tervezés módszertanon alapuló
68 órás interaktív műhely munka, oktatással, egyéni és csoportos munkával 56 fős csoportokban

Főbb témakörök:
●
●
●
●
●

vállalkozó tudatosság megteremtése, célok 135 éven belül
a stabil vállalkozás alapjai és összefüggései, hogy teljes legyen a kép
marketing és PR alapjai: Értékajánlat és kommunikációs csatornák
ügyfelek kezelése, kiemelt tevékenységek, kiemelt eszközök
bevételek és kiadások  cashflow stabilizálás

Várható eredmény:
Olyan struktúrába foglalt anyaggal mész el a végén, ami alkalmas arra, hogy kommunikációt,
pénzügyi tervet, stratégiát készíts rá. Egyértelműen kirajzolódnak a gyenge pontok, és az, hogy mit
kell erősítened a következő hónapok során.
Az eredmény garantált, de ha mégsem jönne be, visszaadjuk a pénzedet.

A képzésről mondták:
Az előadás számomra nagyon tanulságos volt. Megerősített, motivált, seggbe rúgott....
Azóta koncentráltabban dolgozom és foglalkozom a pénzügyi dolgokkal, vezetéssel, és érzem,
hogy hatékonyabb is tudok lenni mint eddig.
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A kép kitisztult a céljaimmal és elvárásaimmal kapcsolatban.
Határozottabb vagyok, ami számomra érezhetően pozitív eredményeket hoz. Pl: könyvelőnél.
Zarowny Krisztina Speedfitness Stúdió tulajdonos

A képzés ára: nettó 39 000 Ft/ fő
Az ár tartalmazza: képzés, helyszín, kávé és tea fogyasztás, reggeli pogácsa,
munkához szükséges eszközök, nyomtatott munkalapok
A maximális hatékonyságért válaszd a csomagot!
Képzés + 105 perces egyéni konzultáció együtt netto 63 000 Ft helyett 54 500 Ft
vagy a legütősebb kombináció 2 napos tréning csomag:
Üzleti + Startégia Műhely + 105 perces egyéni konzultáció együtt
netto 102 000 helyett 85 000 Ft
100% elégedettségi garanciával!
az idődet nem tudjuk visszaadni, azt mindenképpen be kell fektetned, de minden
képzésünkre 100%os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

2015 tavaszi-nyári Időpontok:
április: 18. szombat, 30. csütörtök
május: 7. csütörtök, 30. szombat
június: 13. szombat, 20. szombat

A nap tematikája:
●
●
●
●
●
●

9:009:30 érkezés, bemelegítő ráhangolódó feladatok
9:3010:00 bemutatkozás és elvárás egyeztetés
10:0012:30 elméleti rész, a használt módszertan ismertetése, közben 10 perc szünet
12:3013:00 ebéd szünet
13:0014:30 segítő kérdések mentén egyéni munka a saját üzleti terven, a végén szünet
14:4017:00 prezentáció és közös ötletelés, fejenként 2030 percben

A szakmai műhelyek helyszíne
A DorCo irodája 1097 Budapest Vaskapu u. 1014.A (bejárat a Likőr utca felől)
Megközelítés 4es,6os villamossal a Mester utcai megálló felől, vagy autóval.
A Likőr utcában a parkolás ingyenes. De a közelben 2 őrzött parkolóház is található.
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Éves stratégia tervezés - Ne bízd a véletlenre, legyél előrelátó!
Ez a program Neked való, ha:
●
●
●
●
●

már az indulástól kezdve tudatosan szeretnéd vezetni a cégedet
nem akarod a véletlenre bízni az új üzletág, új termék bevezetését
módszeresen és véglegesen szeretnél kijönni abból a helyzetből amiben vagy
szeretnél gyorsan fejlődni, növekedni
szükséged van egy útmutatóra, ami alapján mindig tudod, hogy épp mit kell tenned

a DorCo saját módszertanán, és több mint 100 ügyfeles tapasztalatán alapuló
68 órás interaktív műhely munka, oktatással, egyéni és csoportos munkával 56 fős csoportokban

Főbb témakörök:
●
●
●
●
●

135 éves terv függvényében, a következő 1 év konkrét célkitűzései és mérföld kövei
időszakok, szezonalitások az éven belül és ezek kezelése
kampány ötletek, kommunikációs apropók adott időszakra vonatkozólag
kommunikációs csatornák használata a meghatározott stratégia függvényében
pénzügyi terv előkészítése

Várható eredmény:
Kézzel fogható hónapokra bontott tervvel mész haza, amit itinerként használhatsz az év során.
Utána gördülő tervezéssel mindig egy évre előre fogsz látni, megszűnnek az ad hoc érzésre csinált
akciók, az esetleges kampányok. Megkezded a tudatos életed vállalkozóként, és ezzel már a hazai
KKVk 98%ánál nagyobb esélyed van a sikerre!
Az eredmény garantált, de ha mégsem jönne be, visszaadjuk a pénzedet.

A képzésről mondták:
“Ha most hazamegyünk, leülepszik, és eszerint kezdünk el dolgozni, akkor már nyerünk, akkor már
sikeresek leszünk! Mag Edit, a “Te rajzolsz, Én varrok” projekt vezetője
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“Egy nagyon struktúrált rendszer állt össze a fejemben...Teljesen összeállt a kép, mi az irányvonal,
mire kell fókuszálnom.” Bregovics Klári, a Green Office Kft. ügyvezetője

A képzés ára: nettó 39 000 Ft/ fő
Az ár tartalmazza: képzés, helyszín, kávé és tea fogyasztás, reggeli pogácsa,
munkához szükséges eszközök, nyomtatott munkalapok
A maximális hatékonyságért válaszd a csomagot!
Képzés + 105 perces egyéni konzultáció együtt netto 63 000 Ft helyett 54 500 Ft
vagy a legütősebb kombináció 2 napos tréning csomag:
Üzleti + Startégia Műhely + 105 perces egyéni konzultáció együtt
netto 102 000 helyett 85 000 Ft
100% elégedettségi garanciával!
az idődet nem tudjuk visszaadni, azt mindenképpen be kell fektetned, de minden
képzésünkre 100%os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

2015 tavaszi-nyári Időpontok:
április: 23. szombat
május: 9. szombat
június: 6. szombat, 25. csütörtök

A nap tematikája:
●
●
●
●
●
●

9:009:30 érkezés, bemelegítő ráhangolódó feladatok
9:3010:00 bemutatkozás és elvárás egyeztetés
10:0012:30 elméleti rész, a használt módszertan ismertetése, közben 10 perc szünet
12:3013:00 ebéd szünet
13:0014:30 segítő kérdések mentén egyéni munka a saját éves stratégián, a végén szünet
14:4017:00 prezentáció és közös ötletelés, fejenként 2030 percben

A szakmai műhelyek helyszíne
A DorCo irodája 1097 Budapest Vaskapu u. 1014.A (bejárat a Likőr utca felől)
Megközelítés 4es,6os villamossal a Mester utcai megálló felől, vagy autóval.
A Likőr utcában a parkolás ingyenes. De a közelben 2 őrzött parkolóház is található.
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A DorCo-ról
A DorCo üzleti túravezetés kifejezetten mikro és kisvállalkozásoknak nyújt egyéni és csoportos
szolgáltatásokat stratégia, marketing és üzleti hatékonyság növelés területén.
Küldetésünk, hogy országosan minél több cégnek segítsünk a sikeressé válásában, és az ehhez
nélkülözhetlen tudatosság megteremtésében. A szemináriumokkal kezdve, az egyéni
tanácsadáson keresztül, egészen a kommunikációs kampányok lebonyolításáig, széles tudás és
eszköztárral állunk ügyfeleik rendelkezésére.
Ebben a körben több, mint 100 céggel működtünk együtt, többségük családi vagy egyéni
vállalkozás. Referencia értéke inkább a számuknak, mintsem a nevüknek van.

Az előadóról

Az előadó Naszáli Dóra, a DorCo üzleti túravezetés megálmodója és vezető tanácsadója.
5 éve dolgozik KKVkal marketing kommunikáció és üzleti stratégia tervezés terén, ez alatt az idő
alatt több mint 250 ügyféllel működött együtt. Rendszeresen ad elő szemináriumokon,
konferenciákon, szakmai napokon, de tartott előadást a Budapesti Műszaki Egyetemen is.
Aktívan dolgozik tanácsadóként, vezet szakmai műhelyeket, csoportos tanácsadásokat, és
mentorál induló vállalkozásokat. A DorCo összes szakmai anyaga, tematikája és szolgáltatása Dóra
szellemi terméke. Az első szakmai műhelyt a SEED Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány
felkérésére írta meg 2013 novemberében a Gyere vissza! Programhoz. Azóta több mint 25 képzési
napot tartott, 100 fölötti kisvállalkozás részvételével.
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