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STRATEGY
DESIGN
Odważ się na innowacje

KONTAKT
Adres

Telefon

Online

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

tel office: 602 575 939

Email office: hello@blueowl.pl
Email PM: k.stola@blueowl.pl
Strona: www.blueowl.pl

KIM
JESTEŚMY?

INFORMACJE
O NA S
—

Zmieniamy
przedsiębiorstwa
innowacjami
DLACZEGO?
bo wierzymy, że to Ty wytyczasz ścieżki, a nie nimi podążasz
bo innowacja to klucz do sukcesu
bo świat nie stoi w miejscu
bo mamy odwagę kroczyć w nieznane
bo wiemy, że tego potrzebuje Twoja firma

W JAKI SPOSÓB?
analizując sytuację przedsiębiorstwa od środka [INSIGHTS]
projektując nowe i unikalne rozwiązania dla Twojego biznesu
[PRODUCT & SERVICE DESIGN]
wytyczając nowe ścieżki dotarcia do Twoich klientów
[SALES DESIGN]
budując silną markę w świadomości Twoich klientów
[MARKETING DESIGN]
kreatywnie stąpając po ziemi i dążąc do celu [DESIGN JAM]
tworząc dziś strategię jutra [STRATEGY DESIGN]

PODEJMIESZ WYZWANIE?

STRATEGY DESIGN
CO TO TAKIEGO?
STRATEGY DESIGN
STRATEGY
DESIGN
OBIERZ CEL
DO SUKCESU

Strategia to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Strategię biznesową porównać
można do planów konstrukcyjnych budynku. Zawierają się w niej szczegółowe analizy środowiska
w jakim znajduje się firma, otaczającej ją rzeczywistości oraz warunków w jakiej przyszło jej
funkcjonować. Strategia zawiera model biznesowy, który stanowi o konstrukcji firmy oraz
wytyczne zasobów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Nad strategią
pracuje ponadto zespół specjalistów, którzy dbają o jej odpowiednią treść oraz zrozumienie.
Dzięki warsztatom, analizom i badaniom wspólnie z właścicielem firmy opracowują strategię,
którą następnie wdrażają w życie.

SKŁADOWE USŁUGI:

OKREŚLENIE
MISJI, WIZJI
ORAZ WARTOŚCI

AUDYT
WEWNĘTRZNY
PRZEDSIĘBIORSTWA

BUDOWA
MODELU
BIZNESOWEGO

ANALIZA
MAKRO ORAZ MIKRO
EKONOMICZNA

WARSZTATY
DORADZTWO
MENTORING

PRZEPROWADZENIE
PROCESU
WDROŻENIOWEGO

Korzyści z usługi STRATEGY DESIGN
Lepsze zrozumienie rynku oraz klientów
Dokładne poznanie konkurencji oraz jej zachowań
Opracowanie silnej marki przedsiębiorstwa
Lepsze poznanie i zrozumienie funkcjonowania własnego biznesu
Opracowanie kompleksowego planu funkjconowania
przedsiębiorstwa w kilkuletniej perspektywie
Pełne wsparcie doświadczonych strategów biznesu

STWORZONE PRZEZ

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

