Strategy Challenge Day aan de Maas

Is uw strategie ‘recessieproof’?
En biedt deze, juist in turbulente tijden,
voldoende kansen voor groei?
Het tempo van de huidige politieke, economische en
marktontwikkelingen dwingen ons allemaal om een pas op de
plaats te maken, de huidige strategie op z’n minst te ‘challengen’
en op basis hiervan de aangescherpte koers voor de komende
jaren uit te zetten. Wij bieden u die gelegenheid met een
dynamisch dagprogramma in een creatieve ruimte in Rotterdam.
En dit ook nog eens tegen een scherpe ‘Rotterdamse’ prijs.
Op veler verzoek hebben wij onze brede ervaring met strategische besluitvorming aangewend om inhoud en inzicht samen te brengen in een effectief en
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naar uw huidige strategie en onderwerpen deze aan een ‘stresstest’.
Met elkaar werken we verschillende toekomst scenario’s uit en zoeken we
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voorbereiding
Binnen 3 weken voeren we samen met
de (young) high potentials binnen uw
bedrijf een strategische review uit.

deelnemers
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 High potentials met diverse
achtergronden (marketing, HR,
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voorbeeld programma
 Introductie
 LjY\]k`go%6l]jm_cghh]daf_
strategische review in kleine
groepen







Strateon
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prijs
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tegen een vaste prijs van € 8.500,exclusief Btw en inclusief facilitation,
locatie, tekenaar en verslag.

resultaat
 Uitgewerkte en implementeerbare
strategische scenario’s



Aangescherpte strategische
richting + keuzes


Onze aanpak is uniek omdat we het proces zo insteken dat er door sameno]jcaf_\a]h]j]afra[`l]flglklYf\cge]f&O]fg]e]f\al;g%<]ka_f&<]c]ffak
van alle aanwezigen samen is de basis voor de strategische kracht die tijdens de
sessie vrijkomt. Het resultaat van alle inspanningen is een ‘plan to act’ in plaats
van een ‘plan to plan’. Veel opdrachtgevers weten ons daarom inmiddels ook
meerdere malen te vinden.
Wij beloven u een creatieve, gezamenlijke strategische doorbraak.
Een snelle besluitvorming en het daadwerkelijk realiseren van resultaten.
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Nieuwe energie om 2012 goed te
starten

referenties 2011
 Volkswagen
 ING Real Estate Investment
Management
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