
מאסטרטגיה לביצוע – תוכנית ראשונה מסוגה המשלבת
בניית תכנית יישום אסטרטגית ובניית שותפויות

כמה פעמים שאלתם את עצמכם למה קשה לנו ליישם את האסטרטגיה
שקבענו? מדוע צוותי השיווק, המכירות, ניהול המוצר, הפיתוח והאופרציה לא

מצליחים לבנות תכנית עבודה מסונכרנת וליישם אותה?
 

התשובה לשאלה הזאת נעוצה בפער שקיים בין תהליך האסטרטגיה וגזירת
תכניות עבודה מחלקתיות לבין תהליכי הסנכרון והעבודה בין המחלקות

והצוותים השונים. 
 

חברת "Company Booster" וחברת "גפן ייעוץ ניהולי" גאות להציג את
תכנית ה- Strateship. תכנית ייחודית וחדשנית המשלבת תרגום האסטרטגיה
לתכנית פעולה יד ביד עם בניית שותפויות ותהליכים ליישום תכנית הפעולה

בצורה המהירה, המדויקת והאפקטיבית ביותר עבור הארגון.
התכנית מאפשרת סנכרון מלא בין ההנהלה לצוותי העבודה, תוך חיבור

ורתימה של הצוותים השונים. כל אלה משרתים את יישום תכנית העבודה,
האסטרטגיה והיעדים העסקיים. 

 
התכנית מיועדת לחברות בתהליכי צמיחה, בוטסטראפ או סטארטאפים אחרי
סבבי גיוס A ו B שמחפשים פתרון מהיר, אג'ילי ותפור בדיוק למידות שלהם





לכדי ואסטרטגיה  החזון  בתרגום  לחברות  עזרה  היא   Company  Booster ב  שלנו  המטרה 
משולבת.  פעולה  תוכנית 

שרותים בנינו  ון  הנסי מתוך  ופריסייל.  שיווק  מוצר,  בניהול  ון  נסי איתנו  מביאים  אנחנו 
תפיסת את  לשנות  והפריסייל  המוצר  ניהול  לצוותי  שעוזרים  עיסקית  חשיבה  על  מבוססים 

עיסקית. לחשיבה  טכנולוגיה  מונחת  מחשיבה  העולם 
השוק את  התהליכים  המציאות,  את  פוגשת  מתודולוגיה  בו  שהמקום  מאמינים  אנחנו 

הקסם. קורה  שם  החדשנות,  את  ון  הנסי והלקוחות, 
למידותיה שתפור  שרות  תקבל  קדימה,  אותה  שיזניק  כזה   , י לשינו שזקוקה  חברה  כל 

הספציפיים.  לצרכיה  ומתאים 

 . וניהולי ארגוני  ליעוץ  חברה  אנחנו 
שרוצים ולהשתנות.  לשנות  מפחדים  שאינם  ומנהיגות  מנהיגים  עם  לעבוד  שואפים  אנו 
באופן שמבינים  עומדים.  הם  בראשם  הארגונים  ושל  עצמם  של  ההתנהלות  דרך  את  לבחון 
את לפרוץ  חדשות  דרכים  ומחפשים  אקטיבית  בשותפות  הטמון  הכח  את  אינטואיטיבי 

עצמם.  של  הזכוכית  תקרת 
הנדרשת ארגונית  התנהלות  של  חדשה  רמה  משקף  שפיתחנו  השותפויות  מודל 
שמציעה חדשים  משקפיים  באמצעות  שינויים.  ומרובת  סבוכה  סביבה  עם  להתמודדות 
אדיר פוטנציאל  בחובם  המכילים  חדשים  מרחבים  מתגלים    Active  Partnership גישת 
העולם תפיסת  בסיס  על  הארגון.  של  מנוהלים"  הלא  להם "המרחבים  קוראים  אנו  לצמיחה. 
עלויות הורדת  זמנים,  לוחות  לקיצור  ישירות  התורם  ומעשי  פשוט  עבודה  מודל  פיתחנו  הזו 
לאורך בארגון  קריטיים  חלקים  ן  בי שותפות  יצירת  באמצעות  עסקיים  יעדים  והשגת 

הערך. שרשרת 
וברמת ההנהלה  ברמת  האישית,  ברמה  רמות:  בשלוש  מערכתית  בעבודה  מאמינים  אנו 

. כולו הארגון 
את גם  השולחן  על  ולשים  לזהות  לסייע  האמת,  את  להגיד  ון,  וניסי ידע  להביא  מבטיחים  אנו 

מדוברים. הלא  הרבדים 
להצלחתכם. מחויבים  ולהיות  העיניים  ובגובה  בצניעות  בסקרנות  לבוא  מבטיחים  אנו 
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