Strategia JA
Liiketoiminta

win-win-win innovaatiot
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Yhteiskehittäminen
Valmennus
Konsultointi
Fasilitointi
Simulaatiot ja pelit
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Coaching
Palvelumuotoilu
Tilapalvelumme

Uudistumisen ja kasvun
vaikuttavin kumppani!

...MUUTTUVAssa
MAAILMAssa...

...MENESTYKSEEN tarvitaan
uudistumista...
•
•
•
•

strategiaprosessin uudistaminen
strategian luonti uusin tavoin
strategian toiminnallistaminen
liiketoimintamallien, tuotteiden ja
palveluiden uudistaminen ja innovointi

Strategia JA
Liiketoiminta

0
Nopeasti muuttuva ja
kompleksinen toimintaympäristö luo yhä suurempaa
uudistumisen tarvetta
yrityksille, julkisille
organisaatioille, yhteisöille
sekä koko Suomelle.

Megatrendit, ilmiöt, epäjatkuvuuskohdat ja heikot signaalit,
joilla eniten vaikutusta
organisaatiomme toimintaan?
_______________
Vaikutuksia ovat esimerkiksi?
_________________
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ASIAKKAAMME
UUDISTUMINEN
JA KASVU

ORGANISAATIO
JA KULTTUURI

• organisaatio- ja
työkulttuurin
uudistaminen
• arjen uudet toimintatavat
• organisaatiorakenne ja
prosessit

JOHTAMINEN

• johtamisen, johtamiskulttuurin ja esimiestyön
uudistaminen
• itsensä johtaminen
• johtamisvalmennukset

Uudistumista voidaan tarvita
strategian, liiketoiminnan, johtamisen
sekä organisaatiokulttuurin alueilla.
Esimerkiksi liiketoimintamallin uudistaminen voi vaatia uudistumista myös johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa.
Alueet, joissa organisaatiomme
tarvitsee eniten uudistumista?
___________
Näillä alueilla uudistuminen on meille
tärkeää - miksi?_____________

MAHDOLLISTAMME organisaatiosi
UUDISTUMISEn strategian, liiketoiminnan, johtamisen
ja organisaatiokulttuurin alueilla!

...ja win win win
innovaatioita!

uudistumiseen TARVITAAN
vaikuttavimmat KEINOT...

win-win-win innovaatiot
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• win-win-win innovaatiot
• arvonluonti yksilöille, yhteisöille
sekä yhteiskunnalle ja
ympäristölle (4y-malli)

Menestyvät yritykset ja organisaatiot
luovat laajempaa win-win-win arvoa
yksilöille, yhteisöille sekä
yhteiskunnalle ja ympäristölle.
win-win-win ajattelu- ja toimintamalli
tuo organisaatiolle uusia liiketoimintaja innovaatiomahdollisuuksia sekä auttaa vetovoimaisen ja kestävän brandin
rakentamisessa

Yhteiskehittäminen ja -muotoilu
Valmennus
Konsultointi
Fasilitointi
Simulaatiot ja pelit
Specifique
Coaching
Palvelumuotoilu
Tilapalvelumme

Aito uudistuminen, uudistumiskyvykkyyden ja kasvun rakentaminen
vaatii juuri sinun organisaatiollesi
sopivien menetelmien, työkalujen ja
keinojen yhteismuotoilun.

Organisaatiomme uudistumis- ja
kasvutarpeisiin soveltuvimmat
ratkaisut, menetelmät , prosessit ja
työkalut? ___________

win-win-win innovaatioiden
mahdollisuuksia meille?
___________

YHTEISMUOTOILEMME KANSSASI
VAIKUTTAVIMMAN UUDISTUMIsen ja kasvun
PROSESSIN!

...JA AIKAANSAAVA,
osaava kumppani!
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Olemme työskennelleet satojen organisaatioiden ja yritysten kanssa ja uudistumisohjelmiimme on osallistunut tuhansia
asiantuntijoita, esimiehiä ja johtajia.
Vuosi 2014 on Dazzlen 15. juhlavuosi
Heli Vähätiitto
toimitusjohtaja, valmentaja
p. 050 341 2901
heli.vahatiitto@dazzle.fi
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Miira Heiniö
transformaatiojohtaja, valmentaja
p. 050 386 6567
miira.heinio@dazzle.fi
Sirkka Auvinen
coachingjohtaja, valmentaja
p. 050 381 8650
sirkka.auvinen@dazzle.fi
Aki Koivistoinen
director, business evolution
p. 050 309 4298
aki.koivistoinen@dazzle.fi
Vesa Auvinen
luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, valmentaja
p. 050 368 4642
vesa.auvinen@dazzle.fi

ASIAKKAITAMME:
Alma Media
Atea
Helsingin yliopisto
Itella Information
Joutsen Finland
Kemira
Konecranes
Kone
LVM - Liikenne- ja
viestintäministeriö
Maintpartners
Onninen
OP-Pohjola
Ramirent
Sitra
Stora Enso
SSJS - Suomen Strategisen
Johtamisen Seura
Tekes
TEM
TTY - Tampereen
Teknillinen Yliopisto
Valtiokonttori
VR
YTK

EN
N
I
E
YHT
N
A
KA!
ETA
T
T
I
A
O
ISM
AL
M
U
T
IS
UUD

Dazzle Oy, Salomonkatu 17 B, 12.krs, FI-00100, Helsinki

www.dazzle.fi / www.facebook.com/dazzleoy

