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DÔVODOV,

prečo sa majitelia firiem
potrebujú stretávať

Riadenie vlastnej firmy prináša
úplne špecifické výzvy
2

V The Alternative Board (TAB) často počúvame o problémoch vo vedení spoločností/ﬁriem od samotných majiteľov ﬁriem,
ktorí sa nemôžu o svoje problémy a pocity
v dostatočnej miere podeliť s rodinou, priateľmi alebo zamestnancami, či dokonca
konzultantmi. Práve naopak – veľmi často
počujeme známu frázu:
„Na vrchole som sám“
Najmä vtedy, ak sa majitelia firiem pravidelne strtávajú s ďalšími podobnými podnikateľmi v podnikateľských boardoch, kde
môžu volne diskutovať o problémoch a výzvach týkajúcich sa ich firiem.

V ČOM SÚ STRETNUTIA MAJITEĽOV
FIRIEM ODLIŠNÉ?
Tradičné zasadania poradných orgánov vo veľkých
firmách (ako je predstavenstvo, porada riaditeľov,
atď.) sú väčšinou zložené
z vybraných profesionálov, ktorí majú poradiť a pomôcť majiteľovi so zložitými rozhodnutiami pri vedení firmy. Tieto osoby väčšinou vhodne dopĺňajú
vedomosti a schopnosti majiteľa a môžu zahŕňať kohokoľvek – od ﬁnančného poradcu, cez právnika až
po experta na predaj, či marketingového špecialistu.
Tieto poradné orgány sú dlhoročným základom veľkých ﬁriem, alebo korporácií.
Avšak majitelia manších súkromných ﬁriem vo väčšinou nemajú prostriedky (ﬁnančné alebo personálne),
aby si takýto “board” mohli vôbec dovoliť a efektívne
využiť. Naviac, ak čelíte vážnemu problému, často sa
ani rady expertov v poradných orgánoch nedajú zrovnávať s príležitosťou podeliť sa so svojimi obavami
s ľuďmi v skupine, kde nielen rozumejú podnikaniu,
ale plne chápu aj tlak, ktorému ako majiteľ ﬁrmy čelíte.

To je ten okamih, kedy môže byť aj pre vás stretnutie majiteľov ﬁriem v TAB Boarde veľmi prospešné.
V Českej a Slovenskej rebublike v súčasnej dobe existuje
jeden jediný koncept, ktorý organizuje poradné boardy pre
majiteľov malých a stredných firiem. Je ním TAB Board.
V TAB Boardoch sa stretávajú rovnako zmýšľajúci majitelia firiem z rôznych odvetví, ktorí si môžu navzájom poradiť, vymeniť skúsenosti a nové pohľady na rôzne podnikateľské výzvy a pomôcť tak sebe a svojim firmám navzájom
rásť.
Stretávajú sa ako rovní s rovným so spoločným cieľom,
ktorým je zvýšenie rastu ich ﬁriem a rozvoja svojich vlastných zručností a schopností ako ich majiteľov a lídrov.
Toto spoločne vytvára atmosféru vzájomného rešpektu
a dôvery, kde môžu byť členovia (konatelia a majitelia firiem) vo svojich otázkach a výzvach úplne otvorení.
Koncept stretnutí majiteľov ﬁriem s ďalšími podnikateľmi
bol predstavený aj v knihe „Myslením k bohatstvu“ od Napoleona Hilla. Odporúča, aby majitelia ﬁriem pre vytvorenie a realizáciu svojich plánov využili tzv.: „Master Mind“
skupinu, pretože ako Hill píše: „Žiadny človek nemá dostatočné skúsenosti, vzdelanie, vrodené schopnosti a vedomosti na zhromaždenie veľkého bohatstva bez spolupráce s inými ľuďmi“.
Nielenže spriaznení majitelia ﬁriem lepšie rozumejú problémom, ktorým čelíte, ale ako spolu členovia TAB Boar-



du rastú a dozrievajú, ešte hlbšie rozumejú vzájomnému
podnikaniu. Vedia si tak poskytnúť osobnejší pohľad na
problémy, ako sú zlepšenie predaja, zvýšenie efektivity vedenia ﬁrmy, či ako riešiť zložité personálne otázky.
Keď sa členovia TAB Boardu časom vzájomne bližšie
zoznámia so svojim podnikaním, ako hovorí zakladateľ
TAB a výkonný riaditeľ Allen Fishman, stane sa niečo
úžasné.
„Jedným z dôvodov, prečo sú TAB Boardy také úspešné je
fakt, že členovia sú schopní otvorene diskutovať o svojich
problémoch, o ktorých by inak nehovorili s nikým iným.
Vo všeobecnosti nikdy nediskutujú o svojich obavách,
osobných snoch a pohľadoch do budúcnosti so svojimi
zamestnancami – a to vrátane vedúcich pracovníkov“.
Práve táto otvorenosť v dôvernej skupine umožňuje majiteľom ﬁriem nielen rásť, ale aj nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

CHCETE BLIŽŠIE PRESKÚMAŤ TENTO SILNÝ
NÁSTROJ PRE ROZVOJ VÁŠHO PODNIKANIA?
Potom sú tieto riadky určené práve vám. Zvážte nasledovné body, aby ste lepšie pochopili, ako vám môže stretnutie majiteľov ﬁriem v TAB Boardoch pomôcť - vám osobne
a vašej ﬁrme.

„Účasťou na boarde se naučíte veľa o svojom vlastnom biznise. Rovnako sa naučíte
veľa o sebe samom, hlavne z rôznych uhlov pohľadu. Keď vediete vlastnú spoločnosť,
môžete ľahko spadnúť do lineárneho myslenia a prísť o rozhľad. Je dobré získavať viac
pohľadov na problematiku aj na spôsob riešenia.“
Václav Podlipný, QUANTI s.r.o.
Člen TAB od roku 2018



„Pri podnikaní si človek často neuvedomí, že na problém či situáciu sa dá pozriť aj z inej
strany. A čo človek, to iný pohľad. Stretnutie členov TAB Boardu nám umožňuje vzájomnou diskusiou o téme ukázať iné pohľady a peedložiť aj zaujímavé riešenia. A čo je
v podnikaní viac, než mať možnosť konzultovať vlastné kroky bez obáv z konkurencie?“
Miroslav Suchel, Agilo s.r.o.
Člen TAB od roku 2014
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Kdo zo stretnutí profituje?

Nezáleží na tom, či rozbiehate svoje prvé podnikanie, alebo už máte
niečo za sebou, vždy môžete mať
z členstva v TAB prospech. Nepodceňujte silu, ktorú môže mať skupina rovnako zmýšľajúcich majiteľov
ﬁriem, ktorí zamerajú svoju pozornosť na plnenie svojich cieľov.
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Členstvo v TAB Boarde prináša výhody podnikateľom naprieč najrôznejšími odvetviami.Viac ako 5000
majiteľov firiem, ktorý sú členmi
TAB, sú predstavitelia viac ako 30
rôznych odvetví, medzi ktoré patria
profesionálne služby, veľkoobchod,
maloobchod, výroba, stavebníctvo, ﬁnancie, poisťovníctvo, vývoj
software, ICT služby, reality a pod.

VYHĽADANIE PORADNÝCH STRETNUTÍ MAJITEĽOV FIRIEM JE MÚDRYM ŤAHOM MAJITEĽA FIRMY, KTORÝ:
ÎÎ Vedie svoje podnikanie bez komplikácií už dlhší čas,
ale je pripravený zvýšiť svoj rast.
ÎÎ Zvažuje nové smerovanie svojho podnikania
a vstupuje na neznáme teritórium.
ÎÎ Vie, že jeho ﬁrma stagnuje, ale nie je si istý, ako z toho von.
ÎÎ Zvažuje prenos kompetencií, aj vrámci svojej rodiny,
a potrebuje radu.
ÎÎ Potreboval by pravidelnú pomoc s marketingom,
pri výberoch zamestnancov a vedúcich pracovníkov
ako aj pri každodenných problémoch.
ÎÎ Chce viesť svoje podnikanie efektívnejšie,
aby zlepšil svoj work-life balance.
ÎÎ Práve kúpil novú ﬁrmu a potrebuje expertný názor a mentoring.
ÎÎ Má záujem predať svoju ﬁrmu a rád by ju zatraktívnil
pre budúcich majiteľov.

Členstvo v TAB Board

Rast obratu členov
TAB je 2,5 x vyšší ako
celosvetový priemer

VÝKONNOSŤ

určuje návratnosť investícii (ROI)

TAB pomáhá

progresívne mysliacim majiteľom
malých ﬁriem po celom svete kolegov
rozvíjať ﬁrmy, zvyšovať proﬁtabilitu
a zlepšovať ich životy tým, že využívajú poradné boardy lokálnych ﬁriem,
business koučing, proprietárne nástroje, strategické služby a medzinárodnú
komunitu.
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Tržby členov TAB medzi rokmi
2016 a 2017 vzrástly v priemere o
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Hodnota poradného boardu
Rozšírte svoje kľúčové kompetencie
Každý majiteľ ﬁrmy má svoje špeciﬁcké silné a slabé stránky. Aj tí
najlepší môžu vo vybraných oblastiach využiť kvalifikovanú pomoc.
Môžete byť vynikajúci v udržaní vášho obchodu a nachádzania neefektívnosti vo firme, ale môžete byť menej zdatný v komunikácii so svojimi
zamestnancami, alebo vo vytváraní
marketingových stratégií.
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AKO HOVORÍ ALLEN FISHMAN: „ČLENSTVO V TAB JE MÚDRYM KROKOM PRE KAŽDÉHO MAJITEĽA FIRMY, AVŠAK NAJMÄ PRE TÝCH, KTORÍ SA CHCÚ POSUNÚŤ VPRED, A TO AKO PROFESIONÁLNE TAK AJ OSOBNE.“
Každý člen TAB Boardu prichádza s inými a jedinečnými silnými a slabými stránkami, otestovanými v reálnom živote.
Práve toto robí z TAB silný nástroj pre majiteľov ﬁriem, ktorý im pomáha vzájomne vyplniť medzery vo vedomostiach
a rozvíjať svoje vlastné schopnosti v iných oblastiach. Spolu s poradenstvom získate tiež možnosť podeliť sa o svoje
skúsenosti a vedomosti. To vás motivuje ďalej rásť a rovnako vám to dá možnosť pomáhať iným podnikateľom.
Ďalším bonusom je, že zatiaľ, čo mnohí majitelia ﬁriem považujú za ťažké verejne pripustiť nejakú slabinu alebo medzery vo vedomostiach pred ostatnými, TAB Board je navrhnutý ako bezpečný priestor, kde môžete zhodnotiť svoje silné
stránky a dosiahnuť profesionálny rast.



„Členstvo v TAB Board mi prináša nezávislý pohľad na moje nápady a zámery, rady
založené na praktických skúsenostiach, a predovšetkým ma motivuje zlepšiť procesy
v našej firme.“
Martin Lachman, Jungle Interiors s.r.o.
Člen TAB od roku 2015

1. POMÁHÁ ZHODNOTIŤ NOVÉ
NÁPADY A STRATÉGIE
Obtiažne sa orientujete v nových nápadoch phľadom možností rastu a rozvoja firmy? Naozaj beriete do úvahy každú
podnikateľskú príležitosť? Pokiaľ je odpoveď na tieto otázky “ÁNO”, máte tu ďalší dôvod prečo sa vám budú hodiť reálne
skúsenosti majiteľov firiem v TAB Boarde.
Prísť s efektívnymi stratégiami rastu podnikania, marketingovými, či nástupníckymi stratégiami môže byť zložité. Prispôsobenie všeobecných odporúčaní konkrétnej firme je výzvou. Vyhodnotenie vhodnosti konkrétnej stratégie je pre
vás jednoduchšie s pomocou ďalších skúsených majiteľov ﬁriem. Je veľmi pravdepodobné, že niektorý z vašich kolegov v TAB Boarde už v minulosti narazil na podobnú konkrétnu situáciu, ktorú práve riešite. Môžu vám tak dať cennú
radu na mieru.
Členovia vášho Boardu vám tiež môžu pomôcť pokkladať si ťažké kritické otázky, alebo ponúknuť návrhy a upozornenia
na základe vlastnej osobnej skúsenosti. Môžu vám pomôcť osvetliť vaše slepé miesta a čeliť medzerám vo vašich úvahách, aby ste sa uistili, že vaša nová stratégia je správna.
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„Členstvo v TAB Board mi dáva reálny pohľad na skutočný stav mojej firmy, a to nielen
vďaka nástrojom TAB, ale aj širokému spektru názorov ľudí, ktorí niesú zviazaní s mojou
problematikou. Vážim si odlišných a rôznorodých názorov kolegov v TAB Board, ktorí
netrpia prevádzkovou slepotou v mojom odbore. Dokážu mi otvoriť oči, aby som videl
veci iným spôsobom, alebo sa ich snažil riešiť inak, ako som robil dpteraz. To mi dáva
príležitosť zamerať sa naozaj na podstatné veci, načerpať nové skúsenosti, a tým
posunúť moje podnikanie na vyššiu a efektívnejšiu úroveň.“
Petr Mudra, Volter s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2014

2. ŠETRÍ VÁŠ ČAS 3. NA PODNIKANIE NIESTE
SAMI
ZAJUÍMA VÁS, KOĽKO ČASU VÁM ČLENSTVO
V TAB ZABERIE?

Zasadania TAB Boardu trvajú 4 až 5 hodín a konajú sa
raz za mesiac. Mezi zasadaniami Boardu sa člen stretáva vo svojej kancelárii na individuálnom business koučingu so svojim TAB facilitátorom. Ten mu zaberie 60 minút
za mesiac.
Môže sa to zdať ako pomerne veľká časová investícia, ale
v dôsledku vám čas ušetrí. Zistíte, že čas, ktorý trávíte
s ostatními členmi TAB alebo facilitátorom TAB, je veľmi
výhodnou investíciou do vášho podnikania. Keď na Boarde predložíte k diskusii nejaký problém, otázku alebo príležitosť, ponúknu vám ostatní členovia, skôr ako teóriu, overené riešenia a praktické rady. Vďaka tomu vám riešenie
vašich problémov v podnikaní zaberie menej času, ktorý
následne môžete venovať rozvoju vášho podnikania. A to
je vaša hlavná úloha vo firme.

Veľkým prínosom, ktorý vnímajú členovia TAB, je fakt, že
vďaka pravidelnému stretávaniu s ďalšími majiteľmi firiem
zistia, že na svoje podnikanie niesú sami, a že to niesú len
oni, kto sa musí vysporiadať s problémami a neustále riešiť nové výzvy. Vidia, že ostatní členovia Boardu sú na tom
rovnako ako oni, co je veľmi dôležité aj pre ich psychiku
a tiež sebadôveru.
Naviac, vďaka tomuto faktu zistia, že problémy, ktoré momentálne riešia oni, si už daľší člen Boardu prešiel a podarilo sa mu ich vyriešiť. Síce sa hovorí, že vlastná skúsenosť
a prekonanie prekážok je ta nejlepšia škola, ale prečo sa
niektorým chybám radšej nevyvarovať, keď to je možné?

4. POSKYTUJE POHĽAD ZVONKA
Ak ste príliš ponorený do svojho podnikania, môže byť ťažké vidieť problémy a príležitosti, ktoré sú pre niekoho iného
celkom očividné. Vytvorenie skupiny nezaujatých vonkajších pozorovateľov je vynikajúci spôsob ako rozšíriť svoju
perspektívu. Presne toto môže byť užitočné najmä pre rodinné ﬁrmy, ktoré často trpia spoliehaním sa na príliš veľa ľudí
s podobným uhlom pohľadu.
To je jedna z najlepších hodnôt TAB Boardu - je totiž zložený z členov, ktorí prichádzajú z rôznych oblastí podnikania.
Majiteľ firmy, ktorý strávil 40 rokov vo výrobe, bude mať jedinečné otázky a nápady pre podnikateľov, ktorý pôsobia napríklad v oblasti veľkoobchodného predaja alebo finančníctva. To môže priniesť nové nápady, zatiaľ čo diskusia vašich
problémov so skupinou podnikateľov z rovnakého odvetvia prinesie iba štandardné rady. Teda tie, ktoré ste od svojich
kolegov z vášho odvetvia dostali už veľakrát.



„Vďaka členstvu v TAB Board už niesom na podnikanie sama. Mám k dispozícii široký
tým skúsených podnikateľov, s ktorými sa môžem poradiť pri riadení firmy. Cítim podporu kolegov v boarde, čo mi dodáva energiu a inšpiráciu do ďalšej práce.“
Alexandra Nedvědová, EXTEL CZ
Členka TAB od roku 2015
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5. MOTIVUJE
6. POMÁHA
K VÄČŠEJ ZOD- VYHNÚŤ SA
POVEDNOSTI
NESPRÁVNYM
KROKOM
Mnohí podnikatelia a riaditelia firiem vynikajú v plnení
každodenných úloh a dodržovaní deadlinov. Avšak veľké
ciele, určené pre vlastný rozvoj firmy – napríklad implementácia novej marketingovej stratégie, alebo vytváranie
sietí s potenciálnymi obchodnými partnermi – sa často
dostanú do úzadia.
TAB vám pomáha prevziať zodpovednosť za udržanie
správnej cesty smerom k naplneniu veľkých cieľov. Vedomie, že na ďalšie stretnutie musíte prísť a informovať
svojich partnerov v TAB Boarde o svojom pokroku, na vás
vyvíja pozitívny tlak k dosiahnutiu tých vecí, ktoré pomôžu
vášmu podnikaniu naozaj rásť.
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Spolu s poskytovaním pozitívneho tlaku a zodpovednosti
vám členovia TAB Boardu môžu pomôcť pochopiť, prečo
máte problémy s dosiahnutím určitých míľnikov, či cieľov.
Môžu vám pomôcť identiﬁkovať, ktoré problémy vás zdržiavajú, alebo formou brainstormingu zistiť, ako rýchlejšie
prekonať prekážky na vašej ceste.

7. ČLENOVIA
Z NEKONKURENČNÉHO PROSTREDIA
Kto sú súčasní členovia? Aké typy profesií a z akých priemyselných odvetví pochádzajú? Členovia TAB pochádzajú
z rôznych odvetví, ale nie konkurenčných. “Výhody by nefungovali, ak by všetci boli z rovnakého odvetvia,“ hovorí zakladadeľ TAB Allen Fishman. “Toto je koncept, ktorý
funguje na predpoklade otvorenosti, a pred konkurentom
vo svojom podnikaní nemôžete byť otvorený.“



Často sa hovorí, že najlepší spôsob ako sa niečo naučiť,
je robiť chyby. Ešte lepším spôsobom, ale určite je, učiť
sa z chýb iných ľudí. V TAB budú mať vaši partneri mnoho obvyklých chýb, ktorých sa dopustili a radi sa podelia
o svoje skúsenosti, aby vám pomohli učiť sa a chyby už
neopakovať.

8. OTVORENÁ
DISKUSIA
Existujú dva veľké faktory, vďaka ktorým je TAB Board
úspešný. Sám Allen Fishman k tomu hovorí: “Ochota podeliť sa o svoje skúsenosti, rady a otvorenosť pri ich prijímaní. Do TAB Boardu sú vybraní takí podnikatelia, ktorí sú
dostatočne otvorení tomu, aby sa učili a rástli spoločne
so svojimi kolegami v Boarde. Dobrí členovia sú ochotní
podeliť sa o osobné výzvy a rovnako tak sú ochotní si vypočuť, ale tiež prijať dobrú radu, aj keď môže byť „tvrdá“.

„Vďaka TABu som sa začal omnoho viac zaujímať o stratégiu firmy a dostal som nový
impulz k ďalšiemu rozvoju firmy. Zasadanie TAB Boardu je veľmi inšpirujúce a dostávam ti nápady od kolegov, ktorí riešia rovnaké problémy ako ja, aj keď sú z úplne iného
odvetvia. V našej fime riešim odovzdanie vedenia na mladšiu generáciu a vďaka TABu
dcéra dostala veľkú motiváciu firmu prevziať a ďalej rozvíjať.“
Jiří Kamenický, Syntea software a.s.
Člen TAB od roku 2015

9. DODÁ ENERGIU 10. PRINÁŠA
VÁŠMU
NOVÉ PRÍLEBIZNISU
ŽITOSTI PRE
VÁŠ BIZNIS
V momente, kedy v podnikaní riešite jeden problém

za druhým, často ztrácate energiu, ktorú by ste mali venovať skôr práci na rozvoji vášho biznisu. Rady, odpovede
na vaše otázky a výzvy z nich pochádzajúce, ktoré získate
na pravidelnom zasadaní TAB Boardu, pre vás môžu byť
tým pravým hnacím motorom, ktorý vám dodá elán a chuť
do ďalšieho letu nahor za úspechom.
Rovnako tak vám dodá energiu aj vedomie, že svojou radou prispievate k rozvoju podnikania svojho kolegu z Boardu. Radujete se tak nielen zo svojich úspechov, čo je
často veľmi motivujúce pre váš ďalší rozvoj. Verte, naozaj
to tak funguje!



Nezáleží na tom, či podnikáte 10, 20 alebo 30 rokov. Skôr
alebo neskôr sa ako majiteľ firmy dostávate do vyjazdených koľají, ktoré vám zužujú pohľad na vaše podnikanie
a je tak stále tažšie objavovať nové možnosti pre váš biznis.
Kolegovia zo zasadaní TAB Board vám pomôžu otvoriť oči.
Vďaka ich skúsenostiam, a aj problémom, vybočíte z vášho stereotypu a budete tak lepšie nastavený vnímať nové
výzvy pre váš biznis, ktoré by ste ináč mohli prehliadnuť.

„Členstvo v TAB Board je pre mňa veľmi inšpirujúce. Dostávam tu rad konkrétnych rád
a podnetov, ako sa posunúť ďalej a tým si „dobíjam svoje baterky“. Na diskusiách v TAB
Board oceňujem pohľad “zvonnku“, čím rovno získavam odpoveď na otázky, ktoré ma
do tej doby vôbec ani nenapadly. To mi potom dodá chuť sa znovu do svojich problémov oprieť a veci pozitívne vyriešiť.“
Marek Hanzl, AGILO.CZ s.r.o.
Člen TAB od roku 2014



“Každý sa pozerá na problémy toho druhého s istým nadhľadom „veď je to jednoduché,
sprav to takto alebo takto“ lebo tie problémy nemusí riešiť on osobne. Pri tom však pochopí, že veľa-krát by takto pomohol aj vlastnému podnikaniu, ak by dodržoval rovnaké
principy ako keď tak sebaisto rieši cudzie problémy. V každom prípade akýkoľvek rozhovor, a bolo ich v rámci TAB naozaj veľmi veľa, posúva myšlienkové pochody na oboch
stranách. Veľakrát člověk, nech rozmýšla nad problémom akokoľvek intenzívne, na tie
najlepšie riešenia prídu¬¬, ak sa o tom rozpráva s ľudmi ktorým dôveruje.
Daniel Hacaj, Prodan Interier s.r.o.
Člen TAB od roku 2016
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Ako prebieha zasadanie
TAB Boardu?
Poradné boardy TAB pre podnikateľov sa konajú raz mesačne pod vedením kvaliﬁkovaného facilitátora. Každý board je zložený zo skupiny podnikateľov, ktorá má obvykle
6 až 8 členov. Tí pochádzajú z rôznych odvetví a poskytujú
množstvo vedomostí a skúseností, aby si navzájom pomáhali riešiť výzvy a využívať nové príležitosti.
Na začiatku každého zasadania TAB Boardu sa členovia
navzájom informujú o novinkách v ich podnikaní, úspechoch v biznise a postupe riešenia témy z minulého ATB
Boardu. Potom postupne každý člen zdiela svoju konkrét-

nu tému či výzvu, na ktorú hľadá odpoveď, alebo spätnú
väzbu. Ostatní členovia Boardu sa pýtajú doplňujúce otázky a následne ponúkajú svoje skúsenosti, riešenia a rady.
Ďalej si stanovíte svoje ciele na ďalších 30 dní, kvartál, či
rok. Práve tu prichádza na rad “zodpovednosť” a členovia
si navzájom pomáhajú pochopiť, prečo sa im ešte nepodarilo naplniť nejaký konkrétny cieľ a spoločne premýšľajú
akou radou či skúsenosťou môžu pomôcť. A nakoniec si
stanovíte záväzok, ktorý spravíte do ďalšieho zasadania
poradného TAB Boardu.

Viac ako 70% členov TAB uvádza, že stretnutia poradných TAB Boardov a následné koučingové sedenia vytvárajú skutočnú hodnotu pre ich podnikanie. Celkom 90% z nich tiež uviedlo, že by TAB Boardy odporučili ostatným majiteľom
firiem.

10 A TIETO ČÍSLA UKAZUJÚ EŠTE ZAUJÍMAVEJŠIE INFORMÁCIE:

Členové TAB hledají skutečnou hodnotu
Je vaše
podnikanie
ziskovejšie
od vášho
vstupu
do TAB?

74 %
povedalo
ÁNO

Dosiahli vaše
ﬁrmy vyšších
obratov
od vstupu
do TAB?

76 %

povedalo
ÁNO

Zlepšili ste svoju
schopnosť riešiť
personálne /
organizačné
problémy
od vstupu do TAB?

90 %

povedalo
ÁNO

Pre dosiahnutie maximálneho úžitku zo zasadania s ostatnými podnikateľmi vytvára TAB priestor, ktorý je pre
majiteľov firiem bezpečný a príjemný. Je to miesto, kde
môžu hovoriť celkom otvorene o svojich problémoch
a kde môžu požiadať o radu. Kvôli citlivým otázkam (problémom), o ktorých sa často diskutuje, potrebujú majitelia
firiem mať dôveru vo dve veci – že dôverné informácie
“neopustia miestnosť”, a že ich obavy a názory budú ich
kolegovia rešpektovať.“ A takéto prostredie poskytuje TAB
Board pre svojich členov.
Spôsob, akým tento problém rieši TAB Board, je prostredníctvom proprietárnej komunikačnej techniky nazývanej



TABenos. Je založená na gréckom slove Temenos, čo
znamená svätyňa - pôvodne išlo o posvätné miesto, kde
mohli bojovníci odložiť svoje zbrane a vedeli, že nebudú
napadnutí.
“Spôsob, akým TABenos pracuje, je poskytnúť škálu cvičení, ktoré pomôžu členom zbaviť sa ich „verbálneho brnenia“ a komunikovať medzi sebou opatrným a slobodným spôsobom, ktorý nespustí obranný mechanizmus ani
ďalšie emócie. Tieto série cvičení boli pôvodne vyvinuté
pre členov TAB”, hovorí Allan Fishman. V priebehu času sa
však vyvinuli v niečo viac.

„Členstvo v TAB Board mi pomohlo rozvinúť a realizovať strategické ciele firmy. Veľmi
oceňujem schopnosť zúčastnených pomenovať problémy a navrhovať riešenia. Spolu
sa nám darí riešiť aj prevádzkové záležitosti chodu spoločnosti a je veľmi zaujímavé,
že väčšina podnikateľov sa potýka s podobnými problémami a potom je užitočné čerpať
zo skúseností druhých.“
Michal Voplakal, JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
Člen TAB od roku 2014

Väčšina členov TAB tvrdí, že náklady na členstvo majú vysokú návratnosť ich investície. Tí, ktorí dokázali
vyčísliť svoju návratnosť investície,
ukázali impozantné čísla:

2x
ROI
3x
ROI
5x
ROI
10x
ROI

36 %
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31 %
12 %
21 %
*Výsledky prieskumu z roku 2018



„TAB Board je unikátnym priestorom, v ktorom získavam nielen čas k zásadným úvahám o vlastnomm podnikaní, ale tiež bohatý zdroj skúseností a nápadov ostatných
členov. Táto vyvážená forma zdieľaných skúseností a osobného koučovania ma nekompromisne núti premýšľať o sebe a svojom podnikaní.“
Vojtěch Pihrt, Jet Soft s.r.o.
Člen TAB od roku 2016

Je TAB pre vás?
12

Poslaním The Alternative Board® (TAB) je poskytovať majiteľom malých ﬁriem poradenstvo od kolegov v podnikaní a koučing od skúsených profesionálov. TAB pomáha progresívne mysliacim a aktívnym podnikateľom rozvíjať svoje ﬁrmy, zvyšovať
proﬁtabilitu a zlepšovať život tým, že využívajú poradné TAB boardy lokálnych ﬁriem,
business koučing a strategické služby.
Členstvo v TAB Boarde vám umožní získať prístup k zdrojom a odborným radám,
ktoré pomôžu vášej ﬁrme prosperovať.

Bolo „10 dôvodov, prečo sa majitelia firiem potrebujú stretávať“ pre vás užitočných?
Pošlite ďalej, pokiaľ si myslíte, že to bude užitočné
aj pre ďalších podnikateľov vo vašom okolí.

TAB Board SK

info@tabcz.cz
+420 724 111 323
www.tabsk.sk

