5 Moduri în care Antreprenorii şi
Directorii Generali
se pregătesc pentru a profita de
oportunități

5 MODURI ÎN CARE ANTREPRENORII ŞI DIRECTORII
GENERALI EXECUTIVI SE PREGĂTESC PENTRU A PROFITA
DE OPORTUNITĂȚI
Invenția computerului personal a revoluționat modul în care am făcut afaceri. De la întreprinderile mici,
locale la conglomeratele internaționale, a doua jumătate a secolului al XX-lea a modificat radical
oportunitățile disponibile pentru operarea, extinderea și imaginarea afacerilor. Acum, suntem în pragul unei
a patra revoluții industriale și este o șansă pentru antreprenori și directorii generali executivi să profite de
noi oportunități.
Chiar înainte ca o pandemie globală să transforme întregul peisaj al afacerilor, disponibilitatea pe scară largă a
tehnologiei, atât în ceea ce privește viteza, cât și costurile, a creat schimbări profunde în modul de funcționare
a afacerilor. Deși mașinile nu vor înlocui oamenii în toate sectoarele de activitate, capacitățile și accesibilitatea
lor sunt incontestabile. Inovațiile rapide, la nivelul întregului sistem, fac legătura între diverse domenii ale
industriei, ca niciodată până acum. Aceasta aduce cu sine atât posibilități interesante, cât și provocări
neașteptate.

Pentru a rămâne în frunte în aceste timpuri rapid schimbătoare, liderii adoptă
măsuri pentru a se asigura că companiile lor nu rămân în urmă. Important,
aceasta implică o schimbare majoră a mentalității: căutarea mai degrabă a
oportunităților, decât a obstacolelor. Asistăm la o schimbare dramatică în
relația companiilor cu clienții lor, a locului de muncă în sine și a posibilităților
pe care le oferă viitorul.
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PASUL 1

Consolidează-ţi conexiunile
Pe măsură ce atât operațiunile comerciale, cât și cele de afaceri
se mută din spațiile publice și în cele digitale, este mai
important ca niciodată să ne concentrăm pe consolidarea
conexiunilor. Acest lucru se aplică atât clienților tăi, cât și
angajaților tăi. În timp ce strategia ta de conectare cu aceștia va
fi diferită, începe în ambele cazuri prin a te apleca spre misiunea
companiei, valorile și calitatea serviciilor sau produselor tale.
A avea o declarație de viziune pentru compania ta este primul
pas în crearea unui plan strategic eficient. De asemenea, este
extrem de important ca punct de plecare pentru construirea de
relații atât cu clienții, cât și cu angajații. Îţi este totul clar în
legătură cu misiunea și valorile de bază ale companiei tale? Ai un
set de principii directoare care definesc ceea ce reprezintă
afacerea ta și în ce crezi ca companie? Acestea sunt punctele
cheie de plecare pentru favorizarea și cultivarea conexiunilor.
Oamenii cumpără produse și servicii de la companii în care cred. Câștigarea încrederii și loialității clienților
începe cu oferirea de experiențe excepționale clienților. Produsele și serviciile de calitate sunt vitale pentru
dezvoltarea afacerii tale. Cu toate acestea, adevăratul diferențiator este interesul unei companii de a menține o
relație pozitivă cu clienții săi. Asigură-te că oferi servicii și asistență remarcabile pentru clienți pe tot parcursul
procesului de vânzare. Acest lucru te va ajuta să menții clienții existenți, să cultivi ambasadori de marcă și, în
cele din urmă, să îţi dezvolți afacerea.
În mod similar, asigură-te că oferi asistență și viziune angajaților tăi. Cultura companiei este un motivator
imens pentru angajați și nu putem sublinia suficient cât de important este să te asiguri că cultura companiei
tale este aliniată. Consolidarea conexiunilor în cadrul forței de muncă implică o comunicare transparentă,
cultivarea leadershipului intern, angajarea pe bază de aptitudini și onorarea realizărilor echipei tale. Există o
mulțime de modalități de a le arăta angajaților că ei contează și acest lucru ar trebui să fie întotdeauna în prim
plan.

Credem în crearea unui mediu pozitiv pentru
angajații noștri. Având în vedere provocările
recrutării de mecanici calificați, punem un
accent considerabil pe echipa noastră care
trăiește și lucrează la nivel local.
Rachael Atkinson, MB Automotive, Membru din 2018
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PASUL 2

Redefineşte-ţi locul de muncă
Tot mai multe companii își mută operațiunile din birouri și în
medii de lucru de acasă. Deși acest lucru s-a născut din
necesitate, deoarece criza COVID-19 ne-a transformat
capacitatea de a lucra în birouri, este totuși o oportunitate de a
redefini locul de muncă.
Începe prin evaluarea practicilor tale de afaceri și identificarea
domeniilor de îmbunătățire și a oportunităţilor. Trecerea la un
model de lucru de la domiciliu va presupune o revizuire
amănunțită a politicilor și așteptărilor - ceea ce ar fi putut fi
sensibil și necesar într-un mediu de birou ar putea să nu aibă
sens cu lucrătorii care se conectează de acasă. În mod similar,
va trebui probabil să îţi îmbunătățeşti canalele digitale și
infrastructura de securitate. Toate acestea necesită o analiză
atentă și te confruntă cu noi provocări, dar deschid și noi
oportunități.
Dacă reușești să transferi o parte sau toate operațiunile în
mediul online, nu numai că vei reduce considerabil costurile de
operare, dar vei avea acces și la un fond de talente mult mai
robust. Capacitatea de a angaja de la distanță înseamnă că poți
accesa o rețea mai largă și poţi fi mai selectiv în procesul tău.
Angajarea celor mai potrivite persoane pentru o poziţie nu mai
este limitată geografic. Există cu siguranță provocări în
gestionarea unei forțe de muncă la distanță, dar niciuna dintre
ele nu este de netrecut. Poți crea în continuare un sentiment de
comunitate în rândul angajaților tăi și poți oferi oportunități de
inovare și creștere.

Îmi place foarte mult să
lucrez alături de tatăl meu și
să-i extind viziunea sa asupra
succesului pentru o nouă
generație. TAB India a ajutat
enorm în acest proces și sunt
sigur că va fi de mare ajutor
în demersurile noastre
viitoare.
Prashant Maheshwar,
Krishna Beads Industries
Membru din 2018
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PASUL 3

Îmbunătățeşte-ţi canalele digitale
Indiferent dacă îţi schimbi sau nu operațiunile în întregime online,
este necesară o prezență digitală puternică pentru economia
actuală. Mai mult ca niciodată, clienții apelează la opțiuni online
pentru a-și satisface nevoile de cumpărături - atât în ceea ce
privește consumatorii, cât și schimburile între companii.
Dacă prezența online a companiei tale nu este robustă, probabil
că vei fi umbrit de concurenți. Un website care este pur și simplu
o broșură a companiei nu va impresiona, iar comerțul electronic
nu mai este opțional.
Chiar dacă ai o prezență online sănătoasă, este o idee bună să
faci o analiză a performanței companiei tale. Vrei să te asiguri
că instrumentele tale digitale răspund nevoilor angajaților și
clienților tăi. Există zone probabile de oportunitate pe care nu leai identificat.

Începe prin a sonda utilizatorii finali ai produselor sau serviciilor tale pentru a-ţi face o idee clară a ceea ce
funcționează bine și ceea ce nu.
Angajații au acces la instrumentele și informațiile de care au nevoie? Ce le place sau nu le place la canalele de
comunicare și la instrumentele de gestionare a proiectelor? Sunt actualizate măsurile tale de securitate
cibernetică? Clienții te pot contacta în mod eficient pentru a obține asistența de care au nevoie? Există funcții
sau opțiuni pe care ar dori să le vadă disponibile?
Pe lângă aspectele funcționale ale prezenței tale digitale, este esențial să te asiguri că ai o identitate online
puternică pentru marca ta. Cu atât de multe cumpărături și navigare online, este deosebit de important să te
asiguri că marca ta se distinge de mulțime. Accentuează-ți factorii diferențiali. Stabileşte credibilitatea mărcii.
Foloseşte social media pentru a te conecta cu clienții.

A fost clar în afara zonei mele de confort, dar
a fost lucrul corect, deoarece m-a ajutat sămi dezvolt compania enorm.
Kimberly Stufflet, Preferred Aviation Underwriter
Membru din 2010
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PASUL 4

Inovează, pivotează și pregăteşte-te pentru oportunități
A face afaceri implică întotdeauna un anumit risc. Cu toate acestea, prea multă aversiune la risc poate
înăbuși capacitatea unei companii de a inova și de a crește. Pentru ca o companie să prospere cu adevărat,
conducerea trebuie să semnaleze un angajament față de inovație și creativitate. Acesta poate veni sub
forma alocării semnificative a resurselor, încurajând experimentarea și/sau conducând prin exemplu.
După cum a remarcat Forumul Economic Mondial, „Inovarea
necesită eforturi intense de echipă creativă și tenace în fața
unor piedici frecvente”. Trebuie să fii pregătit pentru eșecul
experimentelor și să fii dispus să-ți sprijini echipele oricum. O
mentalitate în care riscurile și eșecurile sunt acceptate ca
probabile înseamnă că eşti mai dispus să încerci un nou produs
sau strategie de marketing și să faci față consecințelor pe
măsură ce apar.

Inovația poate arăta, de asemenea, ca o dorință de a-ţi pivota
afacerea. Căută oportunități creative pentru a te extinde sau
schimba fluxurile de venituri. Acest lucru ar putea însemna
extinderea la noi regiuni sau la o nouă bază de clienți. S-ar
putea să arate ca și cum ai investi în produse sau servicii noi
pentru a satisface o nevoie unică. Îţi poți imagina o utilizare
diferită pentru produsele tale sau un produs diferit pe care l-ai
putea crea din operațiunile sau materialele existente?

TAB mă trage la răspundere,
în timp ce îmi amintește, de
asemenea, că oricât de mult
crezi că știi, nu poți ști totul.
Este extrem de util să obții
informații și feedback de la
alții care nu au nimic de-a
face cu afacerea ta, dar care
au o experiență
considerabilă și o
înțelepciune a lor.
Aceasta este o altă oportunitate de a te adresa clienților și
consumatorilor tăi pentru a cere idei. Întreabă-i ce
funcționează și ce nu. Ce lipsește și ce ar putea fi îmbunătățit?
Este posibil ca cineva din afara organizației tale să poată vedea
mai bine o oportunitate pe care ai trecut-o cu vederea.

Tom Wechsler,
Wechsler Engineering
Membru din 2010
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PASUL 5

Planifică reziliența pe termen
lung

Eram îngrijorat de cum va
fi viitorul din cauza
incertitudinii Brexitului. Am
supraviețuit vremurilor
grele din 2008/2009, așa că
sunt încrezător că vom
merge pe valul Brexit.
TAB mi-a oferit claritate,
încrederea că mergem în
direcția corectă și
instrumente pentru a mă
asigura că echipa mea se
concentrează asupra
lucrurilor importante.
Rob Watson, PH9 Limited
Membru din 2012

Vremurile s-au schimbat incontestabil, iar a privi spre viitor
înseamnă a planifica reziliența pe termen lung. Munca la
distanță, transparența radicală și accentul pus pe construirea
unei forțe de muncă incluzive sunt doar câteva dintre noile
imperative cu care se confruntă antreprenorii în timp ce privesc
spre viitor. Planificarea strategică pentru epoca modernă va
însemna căutarea unor modele de afaceri mai flexibile, un
accent pe practicile de afaceri responsabile și construirea unei
culturi a incluziunii atât pentru clienți, cât și pentru angajați.
Adaptabilitatea este un nou cuvânt răsunător atât pentru
organizații, cât și pentru lideri. Pregătirea pentru a profita de
oportunități va însemna adoptarea unei mentalități mai flexibile în
jurul tuturor aspectelor operațiunilor de afaceri. Acest lucru
necesită disponibilitatea de a delega sarcini, de a avea încredere
în echipele tale și de a utiliza datele pentru luarea rapidă a
deciziilor. Atât de multe lucruri se schimbă atât de rapid încât
liderii trebuie să poată trata planificarea strategică mai
degrabă ca pe un proces în continuă evoluție, decât ca pe o
hartă stabilită.
Din ce în ce mai mulți, consumatorii fac presiuni pentru
răspunderea din partea companiilor atât în practicile lor de
angajare, cât și în cele comerciale. Drepturile lucrătorilor sunt din
ce în ce mai mult în prim plan, la fel și inițiativele de
responsabilitate socială. Planificarea succesului pe termen lung
și a sustenabilității companiei tale va necesita atenție la percepția
publică a modului în care desfășori afaceri atât cu publicul, cât și
în cadrul organizației.
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Schimbarea se întâmplă. Preia controlul.
Ceea ce ne-a învățat criza actuală este că schimbarea este aici și poţi fie să preiei controlul și să găseşti noi
oportunități, fie să rămâi la fel și să rişti să te demodezi. Schimbările semnificative ne permit să rupem vechile
obiceiuri și ne încurajează să fim agili și să acționăm rapid - ducând la inovații remarcabile care pot fi
menținute. Practicarea adaptabilității, vitezei și inovației ne reîmprospătează modelul de afaceri și deschide
noi oportunități interesante.

Doreşti să aflii mai multe despre cum să faci parte dintr-un consiliu
consultativ inter pares TAB te poate ajuta să preiei controlul?
Contactează-ne pentru informații privind obţinerea calităţii de membru.

www.thealternativeboard.com - TABromania.ro
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