POSUNEME VAŠE
PODNIKÁNÍ DÁL
Zavádíme změny ve výrobě, službách i nezisku

OD NÁVRHU PRO REALIZACI
Strategické, operativní,
projektové a krizové řízení
Automatizace procesů,
digitalizace dat, robotizace
a postupy zavádění
produktových inovací
Organizace práce
a standardizace procesů
Vzdělávání a rozvoj

VZDĚLÁVÁME JEDNOTLIVCE
PRO PROFESNÍ RŮST
manažerské dovednosti | leadership | kalkulace | motivace a odměňování
| organizace práce | produktivita a efektivita | mentoring | inovační procesy

www.inovacedofirem.cz | idf@inovacedofirem.cz | +420 723 689 718

ZAVÁDÍME ZMĚNY VE VÝROBĚ, SLUŽBÁCH I NEZISKU

DOSUD REALIZOVANÉ PROJEKTY
2019
Produktivní výroba pro oblast výroby motorů a převodovek nejen pro Automotive
Formou školení
Školení sestavené dle úrovně znalostí jednotlivých uchazečů s důrazem na
spolupráci výroby, údržby, technologie a logistiky
SMED – zrychlení přestavby strojů v Automotive
Formou workshopu se školením
V oblasti výroby termoplastů
Revize směrnic v neziskové společnosti
Formou projektu
V oblasti pořádání kulturních akcí a vzdělávacích aktivit
Mapování procesů v neziskové společnosti
Formou projektu
V oblasti pořádání kulturních akcí a vzdělávacích aktivit
Snížení doby dodávek v chemickém průmyslu
Formou projektu
V oblasti chemické zakázkové výroby a distribuce

2020
Nastavení strategických cílů společnosti v chemickém průmyslu
Formou projektu
V oblasti chemické zakázkové výroby a distribuce
Kalkulace nákladů a stanovení prodejních cen v neziskové společnosti
Formou projektu
V oblasti pořádání kulturních akcí a vzdělávacích aktivit
Návrh strategických cílů pro potravinářský průmysl
Formou projektu
V oblasti výroby a distribuce cukrovinek a potravinářských polotovarů
Návrh řízení operativy a sledování každodenních výsledků ve slévárenském průmyslu
Formou mentoringu
V oblasti vysokotlakého lití hliníku

2021
Nastavení strategických cílů společnosti a restrukturalizace ve službách
Formou projektu a dlouhodobé spolupráce
V oblasti realit
Projektové řízení v potravinářském průmyslu
Formou online školení na míru
V oblasti výroby a distribuce cukrovinek a potravinářských polotovarů
Návrh kaizen aktivit a reorganizace provozu v potravinářském a nápojovém průmyslu
Formou mentoringu
V oblasti zpracování ovoce

Zavedení Lean managementu v automotive
Formou dlouhodobé spolupráce
V oblasti galvanického zinkování
Rozjetí start-upu v oblasti cirkulární ekonomiky
Formou mentoringu
Tvorba výukových programů, osvěty a akcí pro pro veřejnost v oblasti udržitelného
odívání

2022
Optimalizace procesů ve službách
Formou projektu
V oblasti inženýrského projektování
SMED pro Automotive
Formou workshopu se školením
V oblasti výroby těsnění
Vizualizace v rámci operativního řízení závodu Automotive
Formou projektu
V oblasti výroba lisovaných gumových dílů

Nejlepší reference je pro nás opakovaná spolupráce:
Impuls Hradec Králové – 4 zakázky v letech 2019- 2020
Lach-Ner – 3 zakázky v letech 2019 – 2021
Chocoland - 2 zakázky v letech 2020 – 2021
Electropoli CZ – dlouhodobá spolupráce v letech 2021 – 2022
Mentoringové programy pro jednotlivce a stat-upy : 3 zakázky v letech 2020 – 2021

NAŠE VÝHODY
DOBRÝ ZÁKLAD → PRÉMIOVÁ PÉČE → LÁKAVÉ BENEFITY
propojujeme nejlepší zkušenosti z výrobních podniků, služeb a nezisku
podporujeme rozvoj podnikatelů v inovačních a coworkingových centrech
přehled technických novinek a trendů získáváme od Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a dalších institucí a firem
v oblasti vědy, vývoje a techniky
působíme po celé ČR
poskytujeme otevřené vzdělávací programy pro podniky a veřejnost v Praze,
Brně, Hradci Králové a online
dohlížíme na úspěšnost realizace projektů včetně dokumentace, proškolení
klíčových uživatelů, odhadu úspor a návratnosti investic
tvoříme vzdělávací programy na míru vhodné pro čerpání dotací z EU (POVEZ II)
nabízíme kombinaci workshopů, seminářů a školení pro maximální efektivitu
využití vzdělání v praxi
každý rok zavádíme nové služby po důkladné revizi účinnosti nabízených služeb
a dle referencí zákazníků
máte možnost čerpat výhody věrnostního programu, zahrnující služby zdarma
a další benefity
snížíte náklady na vzdělávání zaměstnanců až o 30 % množstevními slevami
školení na míru i v otevřené formě
ušetříte 20 % z ceny za osobu nákupem otevřených vzdělávacích programů
v předprodeji
můžete využít výhodných sezónních nabídek projektů a workshopů
poskytujeme 20 % slevy pro členy coworkingových center IMPACT HUB

