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A jövőkép

A szervezet üzleti útiránya, rögzítve azt, hogy hova akar 
eljutni és mit kíván elérni. 

Mivé akarunk válni?

STRATÉGIAI VÍZIÓ



A jövőkép

A Henkel vezető szerepet kíván betölteti márkáival és 
technológiáival, hogy az emberek életét könnyebbé, 

jobbá és még szebbé tegye.

Mivé akarunk válni?



A jövőkép

Mivé akarunk válni?

Akcióinkkal és tudásunkkal gondoskodni

kívánunk az USA nemzetbiztonságáról

megőrizve  az amerikai eszmét és életvitelt.



A jövőkép

Mivé akarunk válni?

Középtávon, megerősítjük a vezető piaci pozíciónkat 
Európában, növeljük részesedésünket sportcipőinkkel 
az USA-ban és a leggyorsabban növekvő céggé válunk 
a sportszerek piacán Ázsiában és Latin-Amerikában. 



A jövőkép

A legversenyképesebb vezető céggé válni 
a táplálkozás, az egészség és a wellness 

területén.

Mivé akarunk válni?



Célunk, hogy lendületes növekedéssel, hatékony irányítással és üzemvitellel, 

továbbá felelős társadalmi szerepvállalással Közép- és Kelet Európa 

legkedveltebb univerzális bankcsoportjává váljunk. Sikereink zálogát 

munkatársaink felkészültsége, a helyi- és nemzeti piacok ismerete valamint 

kiváló ügyfélkapcsolataink tudatos fejlesztése jelenti.

A jövőkép

Mivé akarunk válni?



A stratégiai küldetés

STRATÉGIAI KÜLDETÉS, MISSZIÓ

A vállalkozás alapnyilatkozata az 

értékrenddel és az elvárásokkal

kapcsolatban.

Mi az alapfilozófiánk?



Személyes küldetés,
légy tisztában önmagaddal

A stratégiai küldetés



1. Jártasság/tudás/képesség (miben vagy jó, vagy jobb másoknál)

2. Személyes vonások, érdeklődés (mi az, amit szeretsz, mi motivál és mi 
tesz boldoggá)

3. Értékek (mi az ami rád jellemző és fontos neked)

Egy leltár arról, hogy ki vagy valójában, nem az, hogy milyen 
szeretnél lenni vagy, hogy szeretnéd, ha mások olyannak 

látnának!

SZEMÉLYES KÜLDETÉSED

Cél a küldetésed megfogalmazása, azonosítása!



1. Jártasság/tudás/képesség (miben vagy jó, vagy jobb másoknál)
1Agresszív
2Aktív
3Alapos
4Alkalmazódó
5Állandó
6Állhatatos
7Analitikai
8Bátor
9Becsvágyó

10Befolyásos
11Bizonytalan
12Cselekvésközpontú
13Dinamikus
14Diplomatikus
15Diszkrét
16Éber
17Együttműködő
18Elkötelezett
19Előzékeny
20Eltartott
21Eltökélt

22Elvi síkú
23Energikus
24Érett
25Erkölcsös
26Erős
27Érzékeny
28Fegyelmezett
29Figyelmes
30Független
31Gondolkozó
32Gondoskodó
33Gyakorlatias
34Hagyományos
35Határozott
36Hatékony
37Hozzáértő
38Hűséges
39 Informált
40 Introvertált
41 Intuitív
42 Irányadó

43Kalandos
44Karizmatikus
45Kedves
46Kifelé forduló
47Kitartó
48Kíváncsi
49Komoly
50Kritikai
51Kutató
52Lelkes
53Lelkiismeretes
54Lezser
55Logikus
56Magabiztos
57Magányos
58Maximalista
59Megbízható
60Megfontolt
61Meggyőző
62Méltányoló
63Méltóságteljes

64Módszeres
65Morális
66Motiváló
67Motivált
68Művészi
69Nyitott
70Nyugodt
71Objektív
72Okos
73Optimista
74Óvatos
75Öntevékeny
76Önzetlen
77Őszinte
78Ösztönös
79Ötletes
80Pontos
81Pragmatikus
82Profi
83Racionális
84Ravasz

85Rendkívüli
86Rugalmas
87Sokoldalú
88Stabil
89Szakértő
90Szociális
91Szorgalmas
92Találékony
93Találékony
94Támogató
95Tapintatos
96Tolakodó
97Toleráns
98Udvarias
99Újító

100Uralkodó
101Úttörő
102Valószerű
103Versenyképes
104Vezető
105Vidám

JÁRTASSÁG, TUDÁS, KÉPESSÉG



2. Személyes vonások (mi az, amit szeretsz, mi motivál és tesz boldoggá)

1adni
2ajándékozni
3alapítani
4áldozatot vállalni
5álmodni
6barátságot építeni
7becsületesnek lenni
8befolyásolni
9beszélni

10bevezetni
11bevonni
12birtokolni
13bizonyítani
14biztosítani
15bókolni
16boldogulni
17csapathoz tartozni
18dicsérni
19divatosnak lenni
20egyesíteni
21egyesülni
22eldönteni
23elfogadni
24elhelyezkedni
25elképzelni

26ellazulni
27előrehaladni
28előremozdítani
29elősegíteni
30eltartani
31emlékezni
32enyhíteni
33építeni
34érettnek lenni
35értékelni
36értéket adni
37érvényesíteni
38 felderíteni
39felemelkedni
40felfedezni
41felkarolni
42felszabadulni
43 felvilágosítani
44fenntartani
45 finanszírozni
46 finomítani
47fokozni
48folytatni
49fontolni
50 fordítani

51gerjeszteni
52gyakorolni
53gyártani
54gyógyítani
55gyönyörködtetni
56győzni
57gyűjteni
58hajtani
59haladni
60használni
61hasznosítani
62helyeselni
63helyreállítani
64hinni
65 igénybe venni
66 ígérni
67 intézkedni
68ismerni
69 játszani
70 javítani
71kapcsolatot építeni
72kapcsolódni
73kapni
74kényszeríteni
75kereskedni

76készíteni
77kidolgozni
78kihívni
79kiterjeszteni
80kitűnni
81kiválasztani
82kombinálni
83kommunikálni
84komponálni
85követelni
86közvetíteni
87közvetlennek lenni
88lelkesedni
89 lelkesíteni
90lemondani
91 lendületbe hozni
92 létrehozni
93magáévá tenni
94másokra hatással lenni
95megbocsátani
96megérinteni
97megerősíteni
98megérteni
99megidézni

100megszerezni

101megtárgyalni
102megújítani
103megvalósítani
104megvédeni
105megvitatni
106meggyőzni
107méltányolni
108mérlegelni 
109mintának lenni
110motiválni
111mozogni
112munkaszerető lenni
113nevelni
114nevetni
115nyitottnak lenni
116oktatni
117ösztönözni
118parancsolni
119 reformálni
120 részt venni
121 rezonálni
122 rögtönözni
123segítőkész lenni
124szervezni
125szórakoztatni

126támaszkodni
127támogatni
128tanácsot adni
129társulni
130tekintettel lenni
131teljesíteni
132terjeszteni
133tervezni
134tisztelni
135törekedni
136tulajdonolni
137tükrözni
138utazni
139valamit fenntartani
140védelmezni
141véghez vinni
142végrehajtani
143vendégszerető lenni
144versenyezni
145vezetni 
146viccelni
147vidámnak lenni
148világosnak lenni
149visszakövetelni
150visszatérni

SZEMÉLYES VONÁSOK, ÉRDEKLŐDÉS



3. A számodra fontos dolgok meghatározása: (értékek)
• Melyek azok az értékek és erények, amelyeket leginkább rád jellemzőek és 

szeretnéd életed során fenntartani.

aktivitás
alázatosság
állandóság
barátság
becsületesség
biztonság
bölcsesség
családszeretet
egészség
együttérzés
együttműködés
elemző-készség
eredmény-centrikusság

figyelmesség
gazdagság
gondoskodás
hitelesség
innovativitás
jószívűség
kalandvágyás
kiszámíthatóság
kreativitás
mások megértése
mások támogatása
mások tisztelete
munkabírás
munkamegosztás

műveltség
nyugodtság
önállóság
önellátás
rugalmasság
segítőkészség
sértetlenség
sikeresség
szabadság
szerelem
tolerancia
tudásvágy
vallásosság
vidámság

ÉRTÉKEK



Alapnyilatkozat az értékrenddel és elvárásokkal 
kapcsolatban (ki vagy és miként kívánsz élni)

• A letisztult értékek összessége adja meg értékrendedet.  
Ezekben hiszel, és tartósan fenn kívánod tartani. 

• Jártasság, tudás, képesség és személyes vonások 
összessége elvárásokban összegezhető. Egyrészt elvárás 
magaddal szemben, másrészt elvárás környezeteddel 
szemben is.

KÜLDETÉS MEGFOGALMAZÁSA 

Cél a küldetésed megfogalmazása, azonosítása!



A stratégiai küldetés

STRATÉGIAI KÜLDETÉS, MISSZIÓ

A vállalkozás alapnyilatkozata az 

értékrenddel és az elvárásokkal

kapcsolatban.

Mi az alapfilozófiánk?



A stratégiai küldetés

Mi elsődleges felelősséggel tartozunk azoknak az 

orvosoknak, ápolónőknek, édesanyáknak és 

gyermekeknek, akik termékeinket használják.

Világszerte jó minőségű lakberendezési tárgyakat kínálunk

olyan áron, hogy az emberek többsége megengedhesse

magának, hogy megvásárolja azokat.



A stratégiai küldetés

Mi vagyunk a nemzet szemei és fülei 
időnként pedig a rejtett kezei (2008)

Úttörők maradni az űrkutatásban, a 

repüléstudományokban és a tudományos 

felfedezésekben.

Mi az alapfilozófiánk?



A stratégiai küldetés

Általánosan elérhetővé, illetve 
használhatóvá tenni a világ 

információit.

Mi az alapfilozófiánk?

http://www.google.hu/search?q=Mount+Everest+megm%C3%A1sz%C3%A1sa&hl=hu


A világ minden sportolójának 
inspirációt és innovációt biztosítani.

A stratégiai küldetés

Mi az alapfilozófiánk?



A stratégiai küldetés

Alapnyilatkozat az 

értékrenddel és az 

elvárásokkal kapcsolatban.



A küldetés megfogalmazása

Egy hatékony üzleti küldetés

• Ne legyen túl hosszú, javasolt, h. 200 szónál kevesebb 

legyen

• Pozitív érzést, emóciót tükrözzön a vállalatról

• Azt az impressziót sugallja, hogy a vállalat sikeres úton jár

• Különböztesse meg a céget minden más vállalkozástól

• A cég minden szintjén ismerjék, értsék a missziót



A küldetés megfogalmazása

1. Vevők, kik a cég vevői?

2. Termékek, szolgáltatások 

3. Piac(ok) földrajzilag, ahol a cég      

versenyez.

4. Sajátos technológia

5. Filozófia, alapértékek, meggyőződések

6. Önértékelés a cég főbb versenyelőnyei

7. Nyilvánossággal v. kapcsolat  felelősségvállalás

8. Az alkalmazottakkal v. kapcsolat, elismerés



Ne javasolj nekem ruhát. Javasolj vonzó megjelenést.
Ne javasolj nekem cipőt. Javasolj könnyű járást a sétához.
Ne javasolj nekem házat. Javasolj biztonságot, komfortot, teret, ami
tiszta és boldogsággal tölt el.
Ne javasolj könyvet. Javasolj a tudás megszerzéséhez hasznos 
időtöltést.
Ne javasolj zeneszámot. Javasolj pihenést és élvezetet amit a zene
adhat.
Ne javasolj nekem dolgokat. Javasolj érzéseket, emóciót, biztonságos 
környezetet, inspirációt és hasznosságot. 

Ne javasolj nekem dolgokat!



A jövőkép (vízió) 
a külső 

tényezőkre és a 
személyes 

karaktereidre épít 
megmutatja, 

hogy mivé 
szeretnél válni, 
mit szeretnél 

elérni.

A küldetés 
(misszió) 

személyes 
karaktereidből 
vezethető le, 

megmutatja ki 
vagy és miként 

kívánsz élni.

KÜLDETÉS ÉS JÖVŐKÉP (ÖSSZEFOGLALÁS)



Öregkorodban sétálsz 
az unokáddal aki 

megkérdezi: Mire vagy 
a legbüszkébb az 

életedben?,

Nagyon közel vagy 
halálhoz és magadnak 

teszed fel a kérdést: mit 
valósítottál meg , mit 

végeztél el, mit értél el, 
mielőtt elmennél? 

(személyes, szakmai)

MI A VÍZIÓ? ÉRTSD MEG EZEKBŐL….



MI A VÍZIÓ? ÉRTSD MEG EZEKBŐL….

Küldetés

Jártasság, 
képesség

Személyes 
vonások, 

érdeklődés

Értékek

Belső 
tényezők

Jövőkép, vízió

Mivé szeretnél válni, mit szeretnél 
elérni.



• A jövőkép nem egy konkrét dolog (építész lenni, vagyonos 
lenni, három gyereket felnevelni, házat építeni, pedagógus 
lenni, ) ezek a hosszabb távú célkitűzések elemi lesznek!

• A jövőkép, csakúgy, mint a küldetés akár életed végéig szóló 
általános „elhatározás-csomag” arról, hogy mivé szeretnél válni, 
mit kívánsz elérni!

• Küldetésünk végleges. Gondolj arra, hogy neked kb. 50-70 éved 
van rá, hogy mindent, amit elképzelsz megvalósítsd!

• Találd meg az átfogó céljaidat, próbálj ebbe olyanokat is 
beépíteni, mint például boldogság, nagy család, anyagi 
biztonság, utódokról való gondoskodás, stb. amelyek 
megelégedettséget jelentenek számodra. 

MI A VÍZIÓ? ÉRTSD MEG EZEKBŐL….



Légy reális, a külső környezetben változások lesznek, 
amit már most előre látsz, vedd figyelembe!

Ha mindezeket mérlegelted akkor fogalmazd meg 
jövőképedet!

Ha megtaláltad és le is írtad, akkor ennek 
alárendelten tárd fel erősségeidet, megerősítésre 

szoruló személyes karaktereidet.

MI A VÍZIÓ? ÉRTSD MEG EZEKBŐL….



Küldetés: döntéseidet irányítja! 
(jártasság/tudás/képesség/személyes vonások/érdeklődés leglényegesebb elemei)

Érték: Megvéd a rossz döntésektől!
(mi az ami rád jellemző, fontos neked)

Jövőkép: célt ad!
(mivé szeretnél válni, mit szeretnél hosszú távon elérni)

MIRE JÓ A KÜLDETÉS,A JÖVŐKÉP ÉS AZ ÉRTÉK?



Az eddig megtanultak

1. A stratégiai menedzsment fogalma:

A stratégia hosszú távon a vállalat vezetése és működési területe.  

Hozzáigazítja az erőforrásait a változó környezethez, úgy, hogy az 

érdekcsoportok elvárásainak megfeleljen.

2. Az üzleti jövőkép fogalma:

A szervezet üzleti útiránya, rögzítve azt, hogy hova akar eljutni és mit kíván 

elérni.

3. Az üzleti küldetés fogalma:

Alapnyilatkozat az értékrenddel és az elvárásokkal kapcsolatban.



A stratégiai tervezés lépései



Köszönöm a figyelmet


