Temat szkolenia

Lean Thinking
Polowanie na marginalne zyski

Jak maksymalnie zwiększyć zyski przy minimalnych zmianach?

"Nawet największy głupiec jest w stanie zwiększyć wydajność pracy, jeżeli poświęci na to
odpowiednią ilość środków. Prawdziwą sztuką jest zwiększenie efektywności bez
dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie"
Masaaki Imai (guru kaizen i lean)
Chcesz się dowiedzieć jak podnosić swoją efektywność poprzez minimalne zmiany i
marginalne inwestycje?
LEAN THINKING to filozofia szczupłego myślenia. Polega na eliminowaniu marnotrawstwa
przy równoczesnym tworzeniu bogactwa. W życiu i w pracy podpowiada jak robić rzeczy,
które są ważne i przynoszące najwięcej zysków przy najmniejszym wysiłku. Pokazuje jak
stosując minimalnie zmiany tworzyć środowiska, które dają maksymalne możliwości.
AGGREGATION OF MARGINAL GAINS (Kumulacja Marginalnych Zysków) to nowoczesny
model zarządzania oparty na filozofii kaizen i lean. Pozwala osiągnąć spektakularne sukcesy
bazując na minimalnych poprawach działań. Okazuje się, że nawet mała optymalizacja
działań potrafi dać niewiarygodne efekty gdy jest zrealizowana konsekwentnie i w
odpowiednim miejscu.

Strona

Szkolenie opiera się o metodologię Lean Thinking, Aggregation of Marginal Gains (agregacji
marginalnych zysków) i filozofii kaizen.
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Nauczysz się jak zwiększać efektywność przy minimalnych nakładach finansowych.
Nauczysz się szukać "szczupłych " rozwiązań dookoła siebie.
Zaczniesz bezpiecznie i skutecznie wprowadzać zmiany na stałe a nie na chwilę.
Uporządkujesz swoje pomysły. Zaczniesz je wprowadzać w życie zgodnie ze własną
przemyślaną strategią. Bez stresu, paniki i chaosu.
Zaczniesz wykorzystywać niewidoczne zasoby, które już masz a ich nie zauważasz
Nauczysz się priorytetyzować swoje działania.
Poznasz strategię rozwoju firmy opartej o filozofię kaizen, metodologię lean thinking i
filozofię ciągłego doskonalenia.
Znajdziesz proste udoskonalenia dzięki, którym zaczniesz się szybciej rozwiać.
Podniesiesz produktywność swoich działań.

Dla kogo?
 Właścicieli firm
 Przedsiębiorców oraz menadżerów sektora prywatnego i publicznego
 Kadry zarządzającej, która zainteresowana jest podniesieniem efektywności i
skuteczności prowadzenia działań.
 Szefów firm, którzy chcą stabilnie, bezpiecznie i szybko rozwijać swój biznes.
 Osób odpowiedzialnych za innowacje w firmach,

Program









Wprowadzenie.
Filozofia kaizen - dlaczego działa?
Jak działa mózg i jak zachowuje się przy zmianach.
Opis metody Agregacji Marginalnych Zysków, która doprowadziła brytyjskich kolarzy
do zdobycia ponad 40 medali olimpijskich.
Efekt kumulacji
Polowanie na marnotrawstwa
Diagram Ischikawy - jakie elementy poprawiać?
Matryca PACE - jak wybierać najbardziej optymalne działania.

Czas
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7-8 h
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Trener
Tomasz Miler
Trener zmiany, konsultant biznesowy, trener Lean Education, mentor w Youth Business
Poland, fan filozofii kazien i 1%-owych zmian, autor.
Małymi krokami przebiegł kilka maratonów. Małymi krokami został trenerem, małymi
krokami napisał też książkę: „KAIZEN –Jak osiągać wielkie cele małymi krokami”.
Prowadził szkolenia m.in. na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu, w Delloite Polska oraz podczas Lean Camp w Mysłowicach.
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