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Gm-Black Swan 

 

1 eszköz 
Előre nem jósolható, radikális változások kezelése 

TALPRAÁLLÁS 1 NAP ALATT 

45 perc múlva lendület a vezetői munkámban 



Kedves Partnerünk, 

 

 

 

Örülünk, hogy kifejezte érdeklődését programunk iránt. 

GM-Black Swan – Talpra állás 1 nap alatt  

45 perc / Zoom konzultáció 

 

A program során megosztunk egy eszközt, amivel gyorsan áttekinthető 

egy vállalkozás, vállalat, szervezeti részleg működése és fejlesztési 

lehetőségei. 

 

A Gm-Mestertervezés mentorprogramok eszközrendszerét több mint 

5 éve fejlesztjük és extrém gyorsam változó környezetre szabottak. 

 

Több, mint 300 Canvas/egy oldalas munkalap került megalkotásra, amik 

innovatív emberi-, vezetői-, szervezeti működés kialakítását 

támogatják és önállóan is használhatók. 

 

Ezek közül megosztjuk az egyik kedvencünket. A meglevő ügyfeleink is 

nagyon szeretik. Miért? …. hát erről fogunk beszélni 45 percben. 

 

Kíváncsi a részletekre? 

 

 

https://www.gmvip77.hu/gm-45/
https://www.gmvip77.hu/gm-45/


Eszközöket és módszereket adunk, hogy közelítsük azt, ami most 

van… ahhoz, ami lehetséges! 

 

 

 

A működésünk mindig elmarad attól, ami lehetséges… de gyakran 

egy külső szem jobban látja azt, amiről nem tudjuk, hogy nem 

tudjuk… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez lehetséges...

Ezt próbáltam...

Ez működik... ez van 

most...

Jelenlegi működési teljesítményem 

= 

Teremtett EREDET szerinti maximális 

potenciálom célirányos cselekedetei 

– (Önszabotázs + Kívülről jövő hatások szabotáló ereje) 



Mit akarok? 

 

 

Mi az 

IGAZSÁG? 
 

 

Mit tehetek az 

IGAZSÁG alapján, hogy 

elérjem, amit AKAROK? 
 



Az eszköz – Gm-Black Swan canvas 

 

A canvas/1 oldalas munkalap fantasztikus keretrendszer arra, hogy 

bármilyen krízishelyzet, radikális változás van a cégben - ami alapjaiban 

rengeti meg – következetesen áttekintsük az összes fontos teendőt és 

szempontot. 

 

A Gm-Black Swan canvas mögött további eszközrendszer van. 

Mindegyik területen külön tudunk dolgozni és mindegyik terület fontos 

egy vállalkozás, vállalat életében. Ez az egy oldalas munkalap egy gyors 

áttekintésre szolgál akkor is, ha „összezavarodnak” a dolgok és akkor 

is, ha egyszerűen csak javítani akarunk a működésünkön és egy 

következő szintre fejlődni. 

 

Használata 

 

• Önállóan, vezetői döntéshez is használható 

• Legjobb A3 vagy A1 méretben kinyomtatni 

• Kézzel írva, filccel töltjük 

• Excelben is használható 

• Csapatban dolgozva, megosztott dokumentumban vagy belső 

workshopok, megbeszélések eszköze is lehet 

• Csak szavakat, ábrákat, rövid „kódokat” használunk… semmi bla... 

bla… bla… 

 

 

Mit kell tennem a következő 90 perces 

időkeretben? 



Mik lehetnek azok a helyzetek, amikor nagy 

segítséget nyújt? 

 

 

• Radikális külső hatásra felborul a cégünk ügyfeleinek működése 

• Radikális külső hatásra felborul a cégünk beszállítóinak a 

működése 

• Kulcsmunkatárs távozása, aki „viszi az adatokat”, ügyfeleket, stb. 

• Nagy mértékű ügyfélkiszolgálási hiba 

• Több fontos munkatárs „lázadásszerű távozása” 

• Ellenséges felvásárlási kísérlet 

• Radikális jogszabályi változás, ami felborítja az eddigi 

működésünk 

• Etikátlan versenytársi lépések, „lejárató hadjárat”, ellenséges 

versenytársi magatartás 

• Nyilvánosságra került, cégünket érintő negatív hírek 

• Tulajdonosváltással, vagy hirtelen vezetőváltással járó „trauma” 

 

 

…és amit az élet még produkálhat 

 

 

 

 

 



A teljes kép 

 

Bármi van, tudnunk kell, hogy mi az „A”-

kiinduló állapotunk és mi a „B”- vágyott 

állapotunk 

 

 
 

 

Melyik területet érte a hatás? 

 

 



Gm-Black Swan canvas 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Nem hagyjuk magunkat! 

 

 

 

 

 

 

Megoldjuk a problémát és jobbak leszünk, mint 

eddig bármikor! 

 

 



Hogy tetszik? Örülök, ha várja a 45 perces konzultációt, aminek a díját 

ráadásul most átvállalom. Ha nem vesz részt, az sem gond… 

 

Folytathatjuk a munkát a Gm-Vip 77 Mestertervezés valamelyik 

mentorprogramjával, vagy egyedi ajánlatot adunk. 

 

Beszéljünk? 
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