
 

 

 Кожний  успіх  унікальний!  

========================================= 

Програма «Напрямок руху» (для працюючого бізнесу) 
Діагностика організаційних та економічних процесів, аналіз 
конкурентного середовища, встановленя цілей, розробка та 

впровадження конкретних кроків, що визначать НАПРЯМОК РУХУ до  
Вашої мети! 

Тривалість – 30 днів  

Принципи співробітництва 
 Тісна взаємодія  з власником (керуючим) бізнесу / бренду / 

проекту. 

 Усвідомлення власником необхідності постійно тримати руку на 

пульсі свого бізнесу/бренду/проекту, жити своєю справою. 

 Планування не має сенсу без активних, послідовних і 

безперервних  дій. 

Умови участі: 

Готовність до активної взаємодії та до здійснення реальних кроків 
щодня (2-3 години часу на день) 

Умови оплати: 

 Оплата оплата здійснюється частинами, перед початком кожного 

тижня, тому за бажанням Ви  зможете припинити участь у програмі.  

 Перший внесок сплачується не пізніше, ніж за тиждень до старту 

програми  для того, щоб Ви підтвердили свою участь, а ми ще до 

старту могли скоригувати программу саме для Вашого бізнесу. 



ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОГРАМИ 

«Напрямок руху» 

До старту  

Ви отримуєте:  

 Детальний опис програми, скоригований саме для Вашого 

бізнесу. Дії заплановані по тижнях, можуть коригуватися в 

залежності від досягнутих результатів, але не в бік зменшення 

обсягів робіт/консультацій. 

 Запит на отримання фінансової та маркетингової інформації, 

яку потрібно буде зібрати та надати до старту програми. 

 Шаблони для заповнення: профіль компанії/бренду/продукту, 

шаблони для фіксування основних показників маркетингової, 

виробничої, організаційної діяльності. 

Тиждень 1  

Завдання першого тижня: 

1) Оцінити поточний стан бізнесу, а саме: 

 Створити профіль компанії/бренду/продукту; 

 Оцінити економічні показники діяльності, проаналізувати 

організаційні, виробничі та маркетингові процеси; 

 Проаналізувати конкурентне середовище, визначити переваги та 

недоліки компанії/бренду/продукту; 

2) Встановити стратегічні та поточні цілі.  

3) Оцінити потенціал та ресурси компанії/бренду/продукту, за 

потреби скоригувати поточну модель бізнесу та цілі. 

4) Почати вимірювати та контролювати свій бізнес/бренд/продукт. 

Тиждень 2  

Завдання другого тижня: 

1) 1) Розробка і впровадження рекомендацій  по напрямках: 

 Оптимізація і стандартизація виробничих та організаційних 



процесів. 

 Створення аватару типового кліента, усвідомлення його потреб. 

 Пошук ефективних каналів розподілу для напрямків: оптові та 

роздрібні продажі. 

 Ціноутворення для напрямків опт тп роздріб. 

2) Побудова ефективної моделі інтернет-продажів: 

 Лід-магніти, товари-пастки,  стежка повернення, мультиплікатор 

прибутку тощо.  

 Скрипти продажів для напрямків опт та роздріб. 

 Розробка технічного завдання  для внесення змін до інтернет-

магазину (форми захвату, оптове співробітництво тощо). 

Тиждень 3  

Завдання третього тижня: 

1) Побудова ефективної моделі інтернет-продажів 

(продовження):  

 Розробка плану посилення трафіку в інтернет-магазин.  

 Планування та організація е-mail маркетингу. 

 Формування концепції просування у соціальних мережах. 

2) Коригування ассортименту з урахуванням особливостей моделі 

інтентен-продажів. Вибір методики формування собівартості та 

рентабельності. 

Тиждень 4  

Завдання четвертого тижня:  

1) Остаточне формування Напрямку руху для 

компанії/бренду/продукту. 

 Узагальнення всіх виконаних заходів та коригування 

запропонованих дій. 

 Cтворення  виробничого,маркетингового та контент плану плану 

для розвитку компанії/ бренду/ продукту до кінця року. 

 



Програмою передбачено: 

- Внесення змін/доповнень у програму 2-4 тижня на основі 

діагностики, проведеної на першому тижні. 

- Телефонні (Skype) консультації за потребою, але не менше ніж 1 

годину на тиждень, наприкінці  тижня. 

- Постійний  зв’язок по Viber (050 843 99 63), FB або іншим 

зручним способом для швидкого вирішення поточних питань. 

- Одна безкоштовна консультація протягом 1 місяця після 

закінчення програми. 

 

Почніть діяти з нами! 

З вірою у Ваш успіх 

Команда Території 
росту та розвитку бізнесу 
 

 

arlenimarketing@gmail.com 
+38 050 843 99 63 
+38 063 125 71 40 
FB @arlenimarketing 
Skype Elenia2012 


