Tiedolla johtamisen ajokortti 17.–18.9.2020
Aika:
17.09.2020 klo 08.45 - 18.09.2020 klo 13.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 17.09. ja 18.09.
Kurssiohjelmaan sisältyy videoista koostuva digitaalinen
itseopiskelumateriaali ja lähiopetusjakso,
joissa teemoina ovat mm.
- AI, dataroom ja monet muut: Miksi tiedolla johtaminen on pinnalla juuri nyt?
- Tiedolla johtamisen ulottuvuudet ja ajattelumallit
- Oman yrityksen vaiheen tunnistamisen kautta tehokkaaseen johtamiseen
käytännön esimerkkien kautta
- Kuinka vien tiedolla johtamisen omaan yritykseeni:
• Kuinka luon mallin johdettavasta kokonaisuudesta
• Miten kerään lähtödatan malliin
• Miten luon tietoon perustuvan kehitysohjelman
• Miten mittaan mallin / toimenpiteiden vaikuttavuutta toimivuutta.
Koulutuksen asiantuntijoina toimivat kokeneet valmentajat, Marko Parkkinen ja
Juhani Strömberg. Kummallakin on mittava liikkeenjohdon käytännön kokemus.
Marko Parkkinen on Ratkaisutoimisto Seedin perustajajäsen, yritysjohdon konsultti
sekä yli 20 yrityksen perustaja.
Juhani Strömberg on pitkän linjan digitalisoija sekä Seedigital -yksikön johtaja.
Katso myös Tiedolla johtamisen webinaaritallenne toukokuulta, jossa Marko ja Juhani
kertovat ajokortista ja tiedolla johtamisesta enemmän.
Tiedolla johtamisen tallenne
Asiantuntija(t):
Toimitusjohtaja Marko Parkkinen, Ratkaisutoimisto Seedi Oy
Yksikön johtaja Juhani Strömberg, Seedi Oy, Seedigital
Ohjelma:
Tiedolla johtamisen ajokortti 17.-18.9. 2020
Torstai 17.9.2020
8.45- 9.00
9.00-11.00
11:00-12:00
12:00-12.30
12.30-13.45
13.45-14.00
14:00-15:30
15:30-16:30

Ilmoittautuminen ja aamupala
Tervetuloa ja ohjelman avaus
Tiedolla johtamisen ulottuvuudet ja ajattelumallit
AI, dataroom ja monet muut: Miksi tiedolla johtaminen
on pinnalla juuri nyt?
Lounas
Tiedolla johtaminen tänään, tutustuminen osallistujiin
Kahvitauko
Oman yrityksen vaiheen tunnistamisen kautta
tehokkaaseen johtamiseen käytännön casejen kautta
Tiedolla johtamisen learning cafe

Perjantai 18.9.2020

8.45- 9.00
9.00-10:15
10.15-10.30
10.30-12:30

12.30-13.00

Aamupala
Tiedolla johtaminen - uudet ideat
Kahvitauko
Kuinka vien tiedolla johtamisen omaan yritykseeni
- Kuinka luon mallin johdettavasta kokonaisuudesta
- Miten kerään lähtödatan malliin
- Miten luon tietoon perustuvan kehitysohjelman
- Miten mittaan mallin / toimenpiteiden vaikuttavuutta toimivuutta
Todistusten jako ja lounas

Hinta:
Jäsenetuhinta: 1230,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 1430,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Yhteistyössä:

Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen voi peruuttaa veloituksetta väintään 21
vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson alkamista. 20–14
vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen
matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

