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ובעלים של משרד לייעוץ   MIT -למנהל עסקים ב' פרופלשעבר , טריסימייקל 

כיווני  5מציע בספר זה  , "איך להיות מוביל בשוק"המכר -מחבר רב, אסטרטגי
פעולה המאפשרים לחברות לשמור על מובילות שוק ועל צמיחה מתמשכת גם 

ניצול  , כיבוש נתח שוק משמעותי, שמירת הלקוחות: בתקופות של האטה
 .  והשקעה בכיוונים חדשים, חדירה לשווקים סמוכים, המובילות
 ".סימניה"לסקירת הספר ותכניו המרכזיים באתר : בכותרתהקישור 
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 ,עמיתים יקרים

 כלים ורעיונות בתחומי הניהול   5בו מוגשים לכם מדי שבועיים , 5X5מגזין אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של 

 .ומותאמים לקריאה מהירה בכל אחד מהקישורים מטה, אשר נאספו ממיטב אתרי הניהול בארץ ובעולם

 .   וארגוניתעסקית , צמיחה והתפתחות אישיתגיליון אביבי המוקדש כולו לנושאי  –והפעם 

 ,עילהקריאה מהנה ומו                                                                                                                   
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 עסקית   צמיחה איך ליצור : רובינס( טוני) אנטוני
  והמנטוריםהנחשב כאחד המרצים , רובינס אנטוניקטעים מתוך הרצאה של 

 3בה הוא מציג את , המובילים בעולם בתחום הצמיחה האישית והעסקית
,  י מתן ערך גבוה יותר"פרמיה ע, הרחבת בסיס הלקוחות: מרכיבי הצמיחה

 .ועידוד רכישות של מוצרים ושירותים נוספים המותאמים לצרכי הלקוח
 (.דקות 29:55, אנגלית)

 למכשולים ולמגבלותמעבר  -לחזור ולחיות 
נאלצו הרופאים לכרות את  , 19בת ( Amy Purdy) פורדיאיימי  היתהכאשר 

 .  כתוצאה מדלקת חיידקית של קרום המוח, שתי רגליה תחת הברכיים
אותו   והמנטליבהרצאה קצרה ומרגשת זו היא מספרת על התהליך הגופני 

על זכייתה  , "לכתוב בעצמה את הפרק הבא בחייה"על ההחלטה , היא עברה
שלג ועל התובנה כי דמיון ונחישות הם המפתח  בשתי מדליות זהב בגלישת

. להפיכת המגבלות והמכשולים שבחיינו לגורמים מעוררי השראה והצלחה
 (.כתוביות בעברית, דקות9:44)

 שיתופי פעולה עושים גם עם מתחרים: מנוע צמיחה לעסקים קטנים
אשר מציג דגשים ליצירת  , "גבים"קבוצת ל "מנכ, עמרי גפןמאמר קצר של 

שיתופי פעולה היכולים להוות את אחד ממנועי הצמיחה המוצלחים ביותר  
 .ועסקים קטנים בפרט, עבור עסקים בכלל

 ".כלכליסט"למאמר אשר פורסם לפני כשנה בעיתון  :בכותרתהקישור 

 דוגמאות ליישום+ אסטרטגיות צמיחה : מצגת
המציגה טיפוסים שונים של אסטרטגיות צמיחה  ( שקפים38)מצגת מהירה 

שיקולים לבחירת  , (Internal & External Growth)חיצוניות ופנימיות 
 .  ודוגמאות רבות ליישום בחברות מובילותהאסטרטגיה המתאימה לארגון 

 .Slideshareלצפייה והורדה של המצגת מאתר המצגות : הקישור

 :וידאו

 צמיחה עסקית

 :ספר ניהול

 ספרתית-צמיחה דו

 :מצגת

 אסטרטגיות צמיחה

 :מאמר

 פ להצלחה"שת

 

 :וידאו
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