Πρόγραμμα Ζωτικισ θμαςίασ
100% Επιδοτοφμενο

Εξειδικευμζνο Μοντζλο OKR Στοχοθεςίασ και
Διαχείριςησ για Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειρήςεισ
Μοντζλο Αφξηςησ τησ Παραγωγικότητασ και Ανάπτυξησ τησ
Ανταγωνιςτικότητασ

θμαςίασ
100% Επιδοτοφμενο
«Εξειδικευμζνο Μοντζλο Διαχείριςησ Επιχειρηςιακών
Περί του Προγράμματοσ:
Διεργαςιών
/ BusinessProcessManagement
Το Πρόγραμμα «Εξειδικευμζνο Μοντζλο OKR τοχοκεςίασ και Διαχείριςθσ για Μικρζσ και
Μεςαίεσ Επιχειριςεισ – Μοντζλο Αφξθςθσ τθσ Παραγωγικότθτασ και Ανάπτυξθσ τθσ
Ανταγωνιςτικότθτασ» είναι ζνα εξειδικευμζνο και καινοτόμο πρόγραμμα που καλφπτει
τθν ανάγκθ τθσ αγοράσ αφενόσ, για τθν ενθμζρωςθ ςε εξειδικευμζνα Μοντζλα
Στοχοκεςίασ και διαχείριςθσ των MME και αφετζρου, ςτθν άμεςθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των Κυπριακϊν εταιριϊν με τθν εφαρμογι μιασ εξαιρετικά ςφγχρονθσ
προςζγγιςθσ και μεκοδολογίασ θ οποία κα παρουςιαςτεί.
Παράλλθλα λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τελευταίεσ διεκνείσ εξελίξεισ, προςδιορίηει ςε
μετριςιμα μεγζκθ, αξιολογεί και εν κατακλείδι τεκμθριϊνει το κόςτοσ τθσ μθ
αποτελεςματικισ ςτοχοκεςίασ. Η δομι και διάρκρωςθ του Προγράμματοσ ςε ςυνδυαςμό
με το κεματολόγιο προςανατολίηει τουσ Συμμετζχοντεσ ςτθν απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ
εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ, των αναγκαίων δεξιοτιτων και ικανοτιτων ϊςτε να
προςαρμόςουν τθ ςτάςθ και τθν ςτρατθγικι τουσ για να μποροφν να υποςτθρίξουν άμεςα
τθ δυναμικι ανάπτυξθ των εταιριϊν τουσ.

Aνάγκη Κατάρτιςησ
Η ανάγκθ για τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων και μετριςιμων αποτελεςμάτων και ςτόχων είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ,
αφοφ θ φπαρξθ και χριςθ εργαλείων για τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων και ςτόχων είναι ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ
εταιρικισ κουλτοφρασ όπωσ αυτι διαμορφϊνεται από τθν διαχείριςθ (management), και ςυνεπϊσ ουςιϊδεσ
κριτιριο τθσ επιτυχίασ τθσ εταιρίασ. Η ανάγκθ αυτι, θ οποία εξειδικεφεται με τθν εφαρμογι ενόσ δομθμζνου και
ολιςτικοφ μοντζλου διαχείριςθσ αποτελεςμάτων και ςτόχων βάςθ των Objectives Key Results (OKR), προκφπτει από
το γεγονόσ ότι θ εικόνα και θ αντίλθψθ πολλϊν ιδιοκτθτϊν και ςτελεχϊν μικρϊν αλλά και μεγαλφτερων εταιριϊν
για τον πραγματικό (ουςιϊδεσ) ρόλο των ςτόχων (εταιρικϊν και ατομικϊν) είναι αποςπαςματικι ενϊ ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ υπάρχει άγνοια και ελλιπισ ενθμζρωςθ για τισ άμεςεσ και εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ βελτίωςθσ.
Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ δίνεται ζμφαςθ και ςτισ δφο αντίςτοιχεσ διαςτάςεισ τθσ ςτοχοκεςίασ (εταιρικι
και προςωπικι), καταρτίηοντασ ιδιοκτιτεσ και ςτελζχθ ςε μια πρακτικι μεκοδολογία ςτοχοκεςίασ και διαχείριςθσ
τθσ, ειδικά διαμορφωμζνθ για μικρζσ επιχειριςεισ, δθμιουργϊντασ ζτςι τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για ςυνεχι
βελτίωςθ και (αυτό)αξιολόγθςθ του προςωπικοφ μζςω τθσ χριςθσ ενόσ ολικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μετριςιμων
αποτελεςμάτων και ςαφϊσ οριςμζνων ςτόχων.

Στόχοι Προγράμματοσ:
υνοπτικά μετά το τζλοσ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:









Να περιγράφουν και να επεξθγοφν τισ νζεσ τάςεισ ςτθν διαχείριςθ ςτόχων ςτθν ευρωπαϊκι και παγκόςμια
οικονομία και το πϊσ αυτζσ επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα, ανταγωνιςτικότθτα και αποδοτικότθτα των εταιριϊν
κακϊσ και να τισ ςυςχετίηουν με τθν ςτρατθγικι τουσ.
Να διαχωρίηουν τισ δφο διαςτάςεισ τθσ ςτοχοκεςίασ (εταιρικι και ατομικι) και το πωσ αυτζσ ςυςχετίηονται μεταξφ
τουσ.
Να τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και ολικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτόχων και να
ςυνδζουν τθν ςθμαςία τθσ διεπαφισ και ςφνδεςισ του με το όραμα και τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρίασ κακϊσ και με τθν
επίδραςθ που ζχει ςτθν κουλτοφρα.
Να παρουςιάηουν ζνα εξειδικευμζνο ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ και διαχείριςθσ Objectives Key Results, γνωςτοφ ωσ OKR
και να αναλφουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ απαιτείται θ εφαρμογι του.
Να περιγράφουν τα ςυςτατικά ςτοιχεία και να διαχωρίηουν τισ δφο βαςικζσ αρχζσ που αποτελοφν τον οδικό χάρτθ
(roadmap) για τθν επιτυχι διαχείριςθ ςτόχων.
Να ςυνδζουν το ςφςτθμα OKR με τθν τρατθγικι και τθν Διαχείριςθ Διαδικαςιϊν τθσ εταιρίασ ςτθν κακθμερινι
λειτουργία τθσ εταιρίασ
Να διαχωρίηουν τισ τζςςερισ κρίςιμεσ OKR «υπερδυνάμεισ»
Να αναλφουν και να οργανϊνουν τθν μεκοδολογία CFR (Conversation, Feedback, Recognition), ζνα απαραίτθτο
ςτοιχείο του ςυςτιματοσ OKR που αντικακιςτά τισ ετιςιεσ αναςκοπιςεισ επιδόςεων και αξιολόγθςθσ, με ςυνεχι
εκτίμθςθ απόδοςθσ και προόδου, με ςυνεχι βελτίωςθ και ςφνδεςθ με τθν εταιρικι κουλτοφρα, δίνοντασ ζτςι μια
ευελιξία και ταχφτθτα αποφάςεων ςτθν εταιρία.

Ενδοεπιχειρηςιακό Μζροσ Προγράμματοσ: (4 ώρεσ )
Κφριoσ ςτόχοσ του ενδοεπιχειρθςιακοφ μζρουσ είναι θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
(audit) τθσ ςυμμετζχουςασ επιχείρθςθσ ςε ότι αφορά τθν ςτοχοκεςία τθσ και ςτισ δφο διαςτάςεισ: αφενόσ, ςτον
προςδιοριςμό του εταιρικοφ ςτόχου και, αφετζρου, ςτον προςδιοριςμό των ατομικϊν ςτόχων των ςτελεχϊν τξσ
εταιρίασ, ςτον τρόπο και ςτθν μεκοδολογία βάςει των οποίων προζκυψαν οι ςτόχοι αυτοί και τζλοσ, κατά πόςο
ςυνδζονται και ςυςχετίηονται οι υφιςτάμενοι ςτόχοι με το όραμα τθσ εταιρίασ. Από τθν ανάλυςθ, προκφπτουν οι
ανάγκεσ τόςο τθσ Διοίκθςθσ/Ιδιοκτθςίασ όςο και του προςωπικοφ για τθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων και
ικανοτιτων για τθν επιτυχι εφαρμογι του ςυςτιματοσ OKR. Με βάςθ τα ςυγκεκριμζνα και μετριςιμα αποτελζςματα
που αναδεικνφονται, κα υπολογιςτεί μια μιτρα ανάλυςθσ (υφιςτάμενθ διαχείριςθ ςτοχοκεςίασ, υφιςτάμενεσ
δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ προςωπικοφ ςε ςχζςθ με επικυμθτι διαχείριςθ ςτοχοκεςίασ, επικυμθτζσ δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ
προςωπικοφ) μζςω τθσ οποίασ κα προκφψει μια ευκρινισ και ολικι εικόνα για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και
εφαρμογισ του ςυςτιματοσ OKR.

Στοιχεία Εκπαιδευτή:
Ο κ. Ράλλθσ διακζτει επαγγελματικι εμπειρία άνω των 20 ετϊν,
ζχοντασ εργαςτεί ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό τόςο ςτον ιδιωτικό
όςο και ςτον δθμόςιο τομζα (ΣΟΤΟΣΑ, BIOXAΛΚΟ, ΡΑΕ, υμβοφλιο
Ανταγωνιςτικότθτασ, Διμοσ Ακθναίων), ςε κζςεισ για κζματα
τρατθγικισ Εταιρειϊν, Ανάπτυξθσ Εργαςιϊν (Business Development),
Χρθματο-οικονομικά (Finance) και Μάρκετινγκ. Είναι μζλοσ του
Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (ΟΕΕ), του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου
Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) τθσ ΕΕΔΕ, μζλοσ NLP GREECE, Πρόεδροσ των
Αποφοίτων ςτθν Ελλάδα και μζλοσ του Παγκόςμιου υμβουλίου
Αποφοίτων του Manchester Business School.
Είναι ειςθγθτισ και ςφμβουλοσ ςε κζματα Business Management (B2B
Marketing, Business Process Management, Six Sigma, Train the Trainer,
Presentation Skills, Project Management, Customer Relationship
Management, International Development) ςε εταιρίεσ και εκπαιδευτικά
ιδρφματα, και ςε κζματα Παγκοςμιοποίθςθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
ςτθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Είναι απόφοιτοσ του Manchester Business School (ΜΒΑ) και του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (πρϊθν ΑΟΕΕ).

Σε ποιουσ
Απευθφνεται:
Λόγω τθσ φφςθσ του, το πρόγραμμα
απευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο ςε
ανϊτερα και ανϊτατα ςτελζχθ πολφ
μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων, που
αςκοφν διοίκθςθ, και κζλουν να
διερευνιςουν νζουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ εταιρίασ
τουσ.

Διεξαγωγή & Κόςτοσ Συμμετοχήσ
18-19 Μαΐου 08:30-16:45 ςτο εκπαιδευτικό κζντρο Benzai, Λεμεςόσ.
Σο πρόγραμμα αξίασ €1530.00 ανά ςυμμετοχι, είναι εγκεκριμζνο από τθν Αρχι
Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ωσ Ζωτικισ θμαςίασ και χρθματοδοτείται
κατά 100% για μζχρι και 3 ςυμμετοχζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν ανά επιχείρθςθ
εξαιρουμζνου του Φ.Π.Α. που αντιςτοιχεί ςε €290,70 ανά ςυμμετοχι. Να
ςθμειωκεί πωσ και το κόςτοσ του Φ.Π.Α επιςτρζφεται ςτισ ςυμμετζχουςεσ
εταιρίεσ.
Λόγω του περιοριςμζνου
προτεραιότθτασ.
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Για οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ, απορίεσ ι ερωτιςεισ μπορείτε να μασ
καλζςετε ςτο 25 36 65 71 ι αποςτζλλοντασ μασ email ςτο training@crccy.com.

Charakis Research & Consulting Ltd.
Λεωφόροσ Μακαρίου 203Β, Λεμεςόσ, 3030.
Σθλ: 25 366 571
Φαξ:25 355 463
www.charakis.com/ www.crccy.com / www.nlpgreece.gr
info@crccy.com

