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EKSPONENT IN I S  VERS LO  AUG IMAS

S Y S T E M I C  A D V I S O R Y :



Esame tarptautinė (Lietuvos ir Skandinavijos)

asmenybės ir verslo mentorių komanda, praktikai,
akademikai, verslininkai, lektoriai, vizionieriai,
asmenybės augintojai, taikantys išbandytas ir
veikiančias praktikas, todėl esame pasirengę įvairiems
iššūkiams.

 

Prisidedame prie naujos verslo kultūros kūrimo,

mentoriaudami ir dirbdami su Startuoliais bei
įmonėmis, siekiančiomis efektyvių sprendimų ir verslo
permainų, eksponentinio augimo, proaktyvaus
veikimo.

 

Įmonėms paruošiame individualų veiksmų planą,

parenkame priemones bei įrankius, taikome įvairias
metodikas, atsižvelgdami į esančią situaciją,

probleminę sritį, resursus, galimybes bei iššūkio dydį.
 

Glaudžiai dirbame su įmonių vadovais, verslo
savininkais, valdybos nariais, komandų lyderiais,

padalinių vadovais, kurie atsakingi už verslo pokyčius,

iššūkius, augimą, ateities perspektyvas.

"Thank you to all
parents, staff &
students who have
contributed to this
yearbook."

Bendradarbiaudami galime
įveikti šį iššūkį kartu:

KOK Į  I Š ŠŪK Į  SAVO  ĮMONĖJE  ESATE
PAS IRENGĘ  Į V E I K T I  DAR  Š IA I S  META I S ?

Keisti personalo valdymo sistemą;
Patobulinti esančios komandos

     efektyvumą bent 25%;
Padidinti savo pelną bent 15%;
Stabilizuoti savo verslą;
Plėtoti rinkas, atnaujinti esamą strategiją;
Rasti tinkamą lyderį komandai ar naujam
projektui;
Reorganizuoti ar pakeisti verslo kryptį;
Sukurti ar įveiklinti bendrovės valdybą;
Efektyvinti esamą valdymo struktūrą;
Optimizuoti resursus ir pakelti įmonę į kitą
lygi.



4 typical Energy Frequencies:

 high to low (Dynamo to Tempo with

leverage from Blaze to Steel)

 

R.J. HAMILTON METHODICS

WE ARE ABOUT
EFFECTIVENESS

through FOCUS and
ATTENTION for
performance.

KA I P  TA I  VYKSTA ?

SISTEMINĖ ANALIZĖ POKYČIUI
(Systematic ADVISORY)

o u r  c o r e

MANO ĮMONĖ
Vizija, misija, perspektyvos,
iššūkiai, ilgalaikiai tikslai,
strategija ir poveikis.
Organizacijos struktūra ir kultūra.
Kokiame verslo vystymosi etape?
Kokių rezultatų tikimasi?
Kokie esminiai augimo trikdžiai?
Kokį poveikį norite pasiekti?
Kokios ateities perspektyvos?
 
 

SITUACIJOS AUDITAS (SITUATION AUDIT MAP)1

MANO ŽMONĖS 

Darbas su vadovu, komandų
lyderiais, administracija.
Mano komandos formulė:
kuriama vertė, atsakomybė,
delegavimas, sprendimai.
R. J. Hamilton'o "Talent
Dynamics" metodika.
Individualios vadovo sesijos.
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AKTYVUS, PROAKTYVUS, REAKTYVUS
Individualus darbas su vadovu, komandų lyderiais, remiantis mūsų
sukurta ACTION 8 metodika. Kaip pasiekti iššūkius lengviau ir efektyviau?
Verslo dinamika ir kritiniai taškai, strateginio plano rengimas.
Vadovo asmeninio augimo įtaka, poveikio pasekmės ir priežastys.
Įmonės kuriama vertė ir ilgalaikės perspektyvos.

VEIKSMŲ ŽEMĖLAPIS (ROAD MAP)2

LAIKAS, VERTĖ, ENERGIJA, RESURSAI
Tai ilgalaikis veiksmų planas, kaip jūsų įmonę pakelti į naują lygį ir
proaktyvų veikimą. 
Išsamūs sprendimai link įmonės vizijos. Parenkami geriausi sprendimai
su turimais įmonės resursais.
Įmonės energijos nukreipimas į kuriamą ilgalaikę vertę.
Priemonės ir įrankiai, kaip nebekurti naujų problemų, o auginti įmonę iš
naujų pozicijų.

PROAKTYVIŲ VEIKSMŲ MODELIS
(PROACTIVE ACTION PLAN)
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KLAUSIMŲ-ATSAKYMŲ SESIJOS
Tai gyvi susitikimai su mentoriais, klausimų-klausimų sesijos, kurios
padeda išlaikyti fokusą ir dėmesį realiems pokyčiams, koncentruotis
ties esminiais tikslais, kiekvieną kartą gaunant objektyvų grįžtamąjį ryšį,
aiškius metodinius įrankius ir namų darbus, reikalingus užtikrinant
tolimesnius žingsnius įmonės ir jūsų asmeniniam augimui.

VADOVŲ AKSELERATORIUS 
Ilgalaikė vadovų palaikymo programa rezultatui
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Asmenybės ir verslo mentorystės platforma
"ReSTARTAS"

info@restartas.eu
 

WWW.RESTARTAS.EU

SUS I S I EK I T E  SU  MUM IS !

* Pirmoji konsultacija nemokamai.

 

* Verslo atstovams skirti testai (anglų kalba): 

PAP I LDOMA  VERTĖ  JUMS

1) My geniusU testas: 
https://www.geniusu.com/my-genius-test
2) Mano esminis tikslas ir paskirtis:
http://purposetest.geniusu.com

Kviečiame susitikti ir Jūsų IŠŠŪKĮ aptarsime kartu!

 

Dirbame visoje Lietuvoje!

Daiva Koponen: 

+370 682 14 001

Nerijus Cibulskis:

 +370 685 01 088

Lauri Koponen: 

+358 44 200 7924 (FIN)

+370 612 91 951 (LT)

https://www.restartas.eu/musu-komanda/daiva-koponen/
https://www.geniusu.com/my-genius-test
https://www.linkedin.com/in/daiva-koponen-0b56115/
https://www.linkedin.com/in/nerijus-cibulskis-615172169/
https://www.restartas.eu/musu-komanda/lauri-koponen/

