X-NOVUM Consulting Kft – Innovatív,
komplex vállalatfejlesztési rendszer
modell kialakítása
A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatás bemutatása
A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben elengedhetetlen a KKV-k hatékony
üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutást segítő
tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének, minőségének javítása. A projekt során megvalósított új,
innovatív szolgáltatás segítségével javítható a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növekedési
esélyeik, ezzel biztosítva a vállalkozások versenyképességének növelését.
A projekt célja egy innovatív vállalatfejlesztési rendszer modellt kifejlesztése volt, mely a KKV-k
számára nyújt segítséget a változó piaci környezetben való sikeres, gazdaságos, racionalizált és nem
utolsó sorban hatékonyan működő vállalat kialakításában, egyben felhívva a figyelmet a vállalat
hiányosságaira, kijelölve a fejlesztési irányokat.
Széleskörű piacvizsgálat keretében feltárásra kerültek az érintett tématerületeken jelenleg elérhető
megoldások, alkalmazott technikák. Azonosításra, majd rendszerezésre kerültek a korábbi saját és
elérhető K+F projekt tapasztalatok, szakmai anyagok, valamint a szakértői együttműködések során
megismert KKV jellemző problémák, hiányosságok. Megtörténtek a KKV-kal folytatott egyeztetések, a
szakmai fórumokon tapasztaltak rendszerezése, következtetések levonása. Mindezek ismeretében
került definiálásra a projekt célja, a hiánypótló szolgáltatásként kifejlesztendő innovatív, komplex
vállalatfejlesztési rendszer modell.
A projekt eredményeképpen olyan módszertani esszenciák jöttek létre, melyek alkalmasak
tanácsadói tevékenység sztenderdjeiként hasznosításra, azzal együtt, hogy keret jellegüknél, modell
értékű rendszerezést és rendszer szemléletük által támogatják az egyes projektek egyedi tartalmi
igényeinek kielégítését.
A kifejlesztett komplex modell rendszer ötvözi a piacon elérhető, illetve a szakirodalomban definiált
technológiák, módszertanok legjobb megoldásait, melyeket több éves szakmai projektek legjobb
gyakorlataival kiegészítve alkot egy összetett, új, innovatív módszertant, és alakít ki egy új
megközelítésű üzleti menedzsment modellt, melynek építőkövei
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A kifejlesztett komplex modell rendszer ötvözi a piacon elérhető, illetve a szakirodalomban definiált
technológiák, módszertanok legjobb megoldásait, melyeket több éves szakmai projektek legjobb
gyakorlataival kiegészítve formál egy összetett, új, innovatív módszertanná. Figyelembe veszi a KKVkra vonatkozó hazai szabályozásokat (törvényi, cégjogi, adózási, stb.), és a piaci sajátosságokat,
melyek alapján, egyedülálló módon kínál a vállalat tevékenységi körétől függetlenül gyakorlati
megoldásokat szakmai előzményekkel nem rendelkező, sztenderdekkel nem jellemezhető
kérdésekben is.

