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... äri on suhted.

Eesmärk: juhi energia fookus

Väikefirma võimsaim relv suurfirmade keskel on paindlikkus ja kiirus 
otsustuste, ka tähtsate strateegiliste otsuste tegemisel.

New Leadership Model, mis on selle kursuse selgroog, aitab juhil 
fokuseerida oma tähelepanu, et leida kõige olulisemad küsimused oma firma 
arendamiseks. Õige fookus säästab juhi aega ja energiat otsustamisel, näitab 
kätte õige tee edasiliikumiseks ega lase end infotihnikus asendustegevustesse 
eksitada.

Äri on suhted. Kursusel leiad uusi põnevaid sõpru.  Koos arutledes 
saad sädet, enesekindlust, tugevat tuge ja värskeid ideid ärimaailmas 
tegutsemiseks – oskust oma energiat suunata ja kasvatada.

Uus juhtimismudel, NLM 

Kursus pakub rikkaliku valiku praktilisi seminare äri professionaalseks 
juhtimiseks seadusetundmisest, kasvustrateegia valikust kuni 
müügitehnikate ja suhtlustreeninguni. 

Kursuse selgroog, New Leadership Model teeb selle interaktiivse, 
individuaalse praktilise rakendusega kursuse eriliseks, pannes iga juhi 
tegevused tema enda prioriteetide järjekorda, filtreerides infotihnikust välja 
olulised suunad. 

Töö toimub seminaridena, väikestes töögruppides ja ka firmavisiitidena. 

Kursusel tekib igal juhil oma selge action-plan, kuidas tõsta oma firma 
tegutsemisstandardid järgmisele tasemele.

Kes võivad tulla

Väikefirmade tegevjuhid/omanikud, kes tahavad oma elurõõmu ja karismat 
kasvatada läbi eduelamuste, oma firma standardeid tõsta, oma teekonda 
suunata.  Firma kasvab vaid siis, kui juhi isiksus kasvab!

Grupp on väike, kuni 16 inimest.

Lektorid

Külalisesinejad on väljapaistvad Eesti äripraktikud, kes mõistavad hästi 
väikefirmajuhtide vajadusi. 

Kursuse juhendaja on kooli direktor pr. Marju Unt, kes on väikefirmajuhtide 
koolitamisele spetsialiseerunud 1990.aastal.



Programm

Äriideest äriloogikaks 
Miks? Mida? Firma hetkeseis, 
kasvupotentsiaali avastamine ja 
võimalikud arengustrateegiad.
Eduka arengu võtmeküsimused.
Olulise arengusuuna fokuseerimine  
New Leadership Model abil. 

Minu teenus ja kliendid
Mida ma tegelikult müün? 
Minu teenuse väärtus kliendile.  
Väärtuspunkti leidmine. 
Tootearendus.
Klientide kaardistamine.

Firma kasumlikkus
Firma kulude struktuur. 
Bilansi ja kassavoogude sisu.
Hinna kujundamine.

Suhtlustreening (3 päeva videoga)
Partneritaju ja kommunikatsioon.  
Isikliku mõjukuse suurendamine.

Juht ja meeskond
Edukas juht. Juhiannete arendamine.
Juhi time management.
Meeskonna energia suunamine  
firma väärtuspunkti.

Juht ja seadused
Dialoog firmajuhile olulistele seadustega.
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Kasvustrateegia uus fookus  
– kõrge energia läbi õigete küsimuste.
On kahte tüüpi kasvamist: planeerimatu ja planeeritud kasv. Planeeritud 
kasvule eelneb ja käib kaasas juhi enda harimine. Firma areneb vaid siis, 
kui juht isiksusena arenedes avastab maailmas uusi seoseid – võimalusi oma 
firmale, uusi inimesi – võimalikke kliente ja äripartnereid, ja mis kõige 
põnevam – iseenda varjatud võimeid!

Juht on see, kes suudab ja peab nägema oma firma suurt pilti 3 aasta pärast. 
Kuidas sinna jõuda, aga mitte teel ära väsida?

Tänapäeva infotihnikus tundub, et juhina peame tegema sadat asja, ei suuda 
kiiresti valida, otsustamatus viib energia nulli. Eduelamus ja juhi karisma 
tuleb aga õigetest otsustest ja õigetest tegudest õigel ajal! 

Kuidas õigete otsuteni jõuda? Ainult õigete küsimuste kaudu jõuame õigete 
vastuste ja õigete otsusteni, tekib selgus peas, selge pilt just sinu teest. New 
Leadership Model, täiesti uus ja võimas juhtimismudel keerulisteks aegadeks 
(eestikeelne sujuv sõnastus puudub, vabandust) aitab meil sõbralikus 
kolleegide-firmajuhtide grupis ühiselt loodud mõtteruumis tegelda ainult 
olulisega. 

Kursusel valmib juhi oma action-plan, õigesti paika pandud prioriteetide 
ja ajastusega, mis hakkab olema juhi strateegiline ratsu tema energilises 
edasiliikumises.

Marju Unt, direktor,  
Estonian Euromanagement Institute

Firma kasvustrateegia
VÄIKEFIRMA OMANIKU-JUHI AKTIIVKURSUS

EuropEan Training FoundaTion  
hindas “Firma kasvustrateegia” 
programmi 1999.aastal ja tunnistas selle 
üheks parimaks Kesk- ja Ida-Euroopa 
ärikursuseks.



“See on ebatavaline koolitus, sest lisaks loengutele on grupi roll väga 
suur. Kõik räägivad iseendast ja oma ärist uskumatult siiralt ning 
siis mõistad, et sa pole oma muredega üksi. Tubli süst ettevõtja 
enesekindluse tõstmiseks.

Ning mis tähtis – kõik grupi liikmed saavad võrdselt tähelepanu,  
kedagi ei jäeta “tantsupõrandale viimata”.

 
 

Taivo Paju,  
Director, Tallinn

“Braavo! Parim kursus, parimate mõttekaaslastega ja parimate professoritega.

Kui avad enda mõttemaailma ja oled aktiivne, saad vastu kordades ja  
kordades teadmisi ja uut informatsiooni, mida saad kasutada oma firma 
juhtimisel, et viia sinu tegemisi kindlalt ja selgelt edasi.

Püüdke leida aega või põgenege lihtsalt oma töölaua tagant “Firma 
kasvustrateegia“ kursusele. Ja uskuge, peale selle suurepärase kursuse 
lõpetamist tunnete end uuesti sündinud ettevõtjana.”

Heikki Puura,  
Maltefox, Tartu

“Firma kasvustrateegia kursus on hädavajalik läbida kõikidel firmajuhtidel, 
kuna see kursus näitab tee juhtimisalaste teadmiste ja oskuste juurde – 
äritegevuse rahandusliku külje, tehnoloogia mõju ja turunduse ning müügitöö 
osatähtsuse mõistmisest kuni selle õppimiseni, kuidas efektiivselt suhelda, 
muutusi juhtida ja kolleegide ning klientidega töötada. Kõik õppejõud on oma 
ala asjatundjad, kes annavad teistele juhtidele edasi oma vahetud kogemused 
ja laialdased teadmised. Õppetöö toimub Emajõe kaldal asuvas kaunis majas 
võrratus õhkonnas, mille loojaks on kursusel osalejad.”

Pille Uiga,  
Hansa hotell, Tartu
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“Inimesest, kes on oma erialal hea spetsialist, võib olude sunnil saada 
väikeettevõtte juht. Ettevõtte asutamine ei tähenda automaatselt juhioskuste 
omandamist.

Ma olen kindel, et “Firma kasvustrateegia” kursus andis mulle pikkust ja 
kaalu juurde. See tähendab, et ma näen nüüd kaugemale ja otsuste tegemisel 
ei kõigu ma enam iga erineva tuulehoo (loe: mõtteavalduse) puhul.”

Ly Mikheim,  
Maarja küla, Põlvamaa
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“Eestis ei ole ükski firma nii jõukas, kogenud ja edukas, et firmajuht saaks 
enesele lubada mitte käia Estonian Euromanagement Institute’i Firma 
kasvustrateegia kursusel.

Minu jaoks oli see konkurentsitult kõige tugevam Eestis läbitud kursus.

Kõige toredam ka.”

Kadri Kullman 
Dimela, Tartu

“Kursuselt saadud uued mõtted ja ideed aitasid leida kindlat teed eesmärkide 
poole, ebakindlus asendus sihikindluse ja selge pildiga tulevikust.

Kursus andis mulle juurde palju enesekindlust, julgust ja võimet näha 
väikefirma tulevikku laiemalt ja suuremate arenemisvõmalustega, ning 
loomulikult häid sõpru kogu eluks, kellega koos said mured ja rõõmud 
jagatud.”

Aivo Saar 
Romec Metall, Põltsamaa


