
Johdossa -tehovalmennus yrityksesi 
avainhenkilöille

Valmennuksessa  tutkimme osallistuvan 

avainhenkilötiimisi kanssa liiketoimintasi perusteet, 

analysoimme toimintaympäristön, markkinat ja 

kilpailun. Kirkastamme ansaintamallisi ja strategiasi –

Procexon Oy:n 

Johdossa -

tehovalmennus:

Johdossa - räätälöity tehovalmennus

samalla valmentaen avainhenkilösi omaan yritykseesi 

liittyvien faktojen, ongelmien ja kehitystarpeiden kautta 

ja luomme ratkaisumalleja sovellettavaksi.

Täsmävalmennus yrityksesi tilanteeseen, 
toimintaan ja tarpeisiin  sovitettuna.

Erinomainen paketti viestittää yrityksellesi, 
avainhenkilöillesi ja esim. johtoryhmäsi 
uusille tähdille selvä suunta, hakea yhteiset 
näkemykset tulevasta kehityksestä, 
strategiasta ja kehittää samalla tiimisi 
liikkeenjohdolliset valmiudet uudelle tasolle.

Oivallinen apu yritysjärjestelyjen tueksi

Kokonaisuuden kesto on 5 päivää ajoittuen 2-4 

kalenterikuukaudelle. 

Todella ytimeen menevä rautaisannos 

liiketoimintaosaamista räätälöitynä oman yrityksesi 

ympärille!

tehovalmennus:

Yrityslähtöinen ja 

tehokas!

Kirkastaa liiketoimintamallisi, 

strategiasi ja ansaintalogiikkasi, 

Hakee kehityskohteet ja kehittää 

avainpelaajasi ymmärtämään 

bisneksesi ytimen. Antaa  

vahvan, kohdennetun ja 

ajantasaisen 

liiketoimintavalmennuspanoksen



Mikä on Johdossa –tehovalmennus?

Johdossa –paketti on pk –yrityksille suunnattu uudenlainen, monipuolinen liiketoiminnan 
analyysi-, suunnittelu- ja valmennuskokonaisuus, jossa käydään läpi yrityksesi tilanne, 
kilpailuympäristö, asiakkuudet, toiminnot ja kehitystarpeet.

Toimintasi ydintä yhdessä kehittäen parannetaan samalla avainhenkilöidesi liiketoiminnan 
johtamisen valmiuksia aivan uudelle tasolle käyttäen hyvin tuttua casea – omaa yritystäsi. 

Ohjelma räätälöityy yrityksesi toiminnan mukaan, koska kaikki keskeinen sisältö 
rakennetaan yrityksesi todellisen liiketoiminnan pohjalta asiantuntijamme tutkiessa, 
analysoidessa ja suunnitellessa yrityskohtaista sisältöä eteenpäin prosessin edetessä.

• Johdossa –tehovalmennus  on erinomainen tuote hitsaamaan johtoryhmäsi ja 
avainhenkilösi yhteen ja antaa tarvittavia valmiuksia, kun operatiivisista tehtävistä tai 
yrityksen ulkopuolelta tulleet uudet kyvyt siirtyvät johtotehtäviin.

• Johdossa –tehovalmennus  sopii erinomaisesti myös sukupolven- ja 
omistajanvaihdostilanteisiin ja erityisesti silloin, kun olet myymässä yritystä toimivalle 
johdolle (MBO).  Yhdistettynä kumppanimme tarjoamiin yritysjärjestelypalveluihin saat 
lyömättömän paketin,  jonka avulla sekä osaaminen että hallinta siirretään 
systemaattisesti uusille omistajille. Samalla tuleva toiminta dokumentoidaan myös 
rahoittajien edelllyttämällä tavalla.

• Johdossa –tehovalmennus  on ratkaisu myös silloin, kun haluat arvioida ja kehittää 
bisnesmalliasi ja ansaintalogiikkaasi sekä täsmentää strategiasi johtoryhmäsi tuella ja 
kokeneen asiantuntijan viedessä prosessia samalla antaen vahvan osaamis- ja 
koulutuspanoksen. 

• Johdossa –tehovalmennus on liitettävissä osaksi yrityksesi omia kehitysprojekteja.

Yrityksesi saa:

• Tarkasti yrityksesi toimintaan kohdistuvan 
liiketoiminnan valmennuksen, jonka 
tuloksena yrityksen avainhenkilöt pystyvät 
oikeasti johtamaan liiketoimintasi osa-alueita 
sovitun suunnan mukaisesti.

• Toimintaympäristön ja yrityksesi toiminnan 
analyysin, päivitetyn strategian, 
kehittämiskohteet ja päätason 
kehittämisuunnitelmat puettuna n. 40-70 s. 
sähköiseen raporttiin,  jota voit hyödyntää 
johtamisessasi sekä dokumenttina yrityksesi 
tilanteesta ja suunnittelun tasosta esimerkiksi 
rahoitusta haettaessa ja osaamista 
siirrettäessä.

Miten tilaan? Mistä lisätietoja?

Soita Mika Kallioniemi 040 – 5826162.

procexon@procexon.com
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Osallistumisen edellytykset

Ohjelma on vaativa – työpäivien aikana 
tapahtuu paljon. Ohjelmaan 
osallistuminen edellyttää sitoutumista 
läsnäoloon.

Tarvittaessa työpäivät on mahdollista 
pitää kahtena puolipäiväisenä osiona, 
jolloin matka- yms. kustannukset lisätään 
hintaan.


