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Przedsiębiorco,  

dzięki uczestnictwu w Projekcie otrzymasz przygotowany przez doradcę praktyczny  

Plan Rozwoju Twojego Przedsiębiorstwa, który pozwoli osiągnąć Ci sukces 

w biznesie prowadząc do zwiększenia osiąganych przychodów i zysków. 

 

Wdrożenie zawartych w dokumencie wskazówek pomoże Ci bowiem:  

 osiągnąć istotną przewagę nad konkurencją,  

 zwiększyć poziom zadowolenia ze współpracy u Twoich dotychczasowych 

i przyszłych Klientów,  

 rozszerzyć grono dotychczasowych Klientów prowadzonego przez Ciebie Przedsię-

biorstwa,  

 wzmocnić efektywność procesów usługowych/produkcyjnych w Twoim Przedsię-

biorstwie,  

 obniżyć koszty prowadzonej przez Ciebie działalności operacyjnej,  

oraz  

 poprawić zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy wśród Twoich pracowni-

ków.  

 

 

Przygotowany przez doradcę i zaakceptowany przez Ciebie Plan Rozwoju:  

 uporządkuje Twoją wiedzę o otoczeniu gospodarczym i Twojej konkurencji, 

 zidentyfikuje Twoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, co umożliwi 

i ułatwi Ci zarządzanie rozwojem biznesu, 

 pozwoli Ci na wykorzystanie wiedzy i kompetencji zatrudnionej kadry pracowniczej, 

 będzie ustalonym, przemyślanym i racjonalnym kierunkiem rozwoju biznesu, 
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 skoncentruje Twoją uwagę na celach strategicznych, 

 ukierunkuje działania Twojej kadry pracowniczej na osiągnięcie celów biznesowych 

Przedsiębiorstwa,   

 pomoże w integracji Twoich pracowników, w tym pomoże im w zrozumieniu funkcji, 

ról i interesów innych departamentów, 

 podniesie wiedzę biznesową i efektywność działania całej załogi, 

 zbuduje do Ciebie zaufanie wśród partnerów biznesowych oraz pomoże Ci pozyskać 

i obniżyć koszt finansowania zewnętrznego, 

 będzie stanowił kompendium wiedzy o Przedsiębiorstwie oraz materiał bazowy do 

wykorzystania w przyszłych opracowaniach takich jak: biznes plany, wycena firmy, 

wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne itp. skracając czas, jak również 

obniżając koszt ich przygotowania.  

W ramach Projektu wskażemy Ci również w jaki sposób Ty oraz Twoi pracownicy może-

cie podnieść swoje kompetencje i umiejętności zawodowe otrzymując nawet do 80% 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które będziesz mógł przeznaczyć na 

wybrane przez Ciebie działania doradcze i szkoleniowe.  

 


