Palvelukonseptimme
NestorMetodi
Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen
osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa
löytää ratkaisuja yrityksen haasteisiin
”Kokemus syntyy vain kokemalla”
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Lisäarvoa asiakkaille

NestorPartnersin neutraalin
asiantuntijaverkoston laaja liikkeenjohdon
osaaminen, kokemus ja tapa sparrata ovat
avain yritystoiminnan vauhdittamiseen sekä
ongelmien ratkaisuun

NestorPartners on

 Vastuuntuntoinen, luotettava ja
kokenut kumppani
 Nopea ja tehokas prosessi
 Hyvin kilpailukykyinen
vaihtoehto

Lisäarvopalvelujamme ovat
mm.
Yrittäjälle


Kilpailukyvyn analyysi ja toimenpiteet sen
parantamiseksi



Nopea yrityksen läpivalaisu ja tehokas fokusointi
haasteisiin



Helppo toteutus perustuen käytettävissä olevaan
materiaaliin

Omistajalle


Ulkopuolisten ja kokeneiden osaajien suorittama
auditointi



Haasteiden konkretisointi ja ratkaisujen esitys



Mahdollisuudet yrityksen omistaja-arvon
kasvattamiseen

Rahoittajalle


Liiketoimintasuunnitelmien realistisuuden tarkistus



Johdon ja avainhenkilöiden resurssien arviointi



Rahoitettujen hankkeiden toteutumisen tarkistus
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Palvelukonseptimme
NestorMetodi

Tehtävästä sopiminen

NestorKlinikka
(ilmainen)

Toimeksiantosopimuksen
mukainen palvelu

NestorMetodissa Nestorit kahdessa…kolmessa vaiheessa tutustuvat
yritykseen ja arvioivat asiakkaan tarpeen mukaan sovitun tehtävän puitteissa
muun muassa
•

Strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa

•

Liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistämistä

•

Liiketoiminnan tervehdyttämistä

•

Muutoksen hallintaa

•

Johdon vaihtoa

•

Sukupolven vaihtoa

Ja tekevät sovitut raportit ja ehdotukset ratkaisuista ja/tai
lisätoimenpiteistä
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NestorKlinikan
tehtävästä sopiminen

Tehtävästä sopiminen

NestorKlinikka
(ilmainen)

Toimeksiantosopimuksen
mukainen palvelu

Nestorien edustaja ja yritysjohto
 Sopivat tehtävän sisällön ja ratkaistavan ongelman
 Määrittelevät tavoitteet sekä sopivat ilmaisen NestorKlinikan
toteutuspäivän
 Hahmottavat NestorKlinikan tavoitteet
 Sopivat tarvittavasta osaamisesta ja klinikkaan osallistuvista
2..3:sta Nestoreista ja tarvittaessa allekirjoittavat
salassapitosopimuksen
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Ennen NestorKlinikkaa

Nestorit

Yritysjohto

 Sopivat tarvittavasta
osaamisesta ja klinikkaan
osallistuvista nestoreista

Kokoaa sovitun aineiston Nestorien
käyttöön; esim.

 Laativat työsuunnitelman
 Perehtyvät yrityksen
mahdollisesti toimittamaan
aineistoon
 Pyytävät yritysjohdolta
mahdolliset lisäselvitykset

 Strategian
 Liiketoimintasuunnitelman
 Tilinpäätökset ja budjetit,
 Tuote-, palvelu-, asiakas- ja
markkinatiedot
 Tiedot avainhenkilöistä ja
tarvittavasta osaamisesta
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NestorKlinikka

Tehtävästä sopiminen

NestorKlinikka

Nestorit tutustuvat paikan päällä
yritykseen ja sen avainhenkilöihin ja
arvioivat sovitun tehtävän mukaisesti
 Yrityksen organisaatiota,
toimintakulttuuria
 Yrityksen kilpailuympäristöä ja
strategiaa
 Liiketoimintasuunnitelman tai hankkeen
realistisuutta
 Tarvittavaa osaamista ja resursseja
tehtävän toteuttamiseksi
 Kriittisiä menestystekijöitä

Toimeksiantosopimuksen
mukainen palvelu

NestorKlinikan tuloksena syntyy
 Nestoreiden käsitys yrityksen nykytilasta
annetun tehtävän suhteen
 Arviot nykyisen liiketoimintasuunnitelman
tai hankkeen toimivuudesta
 Näkemys riskeistä sekä mahdollisista
vaihtoehdoista ja kehittämiskohteista
Näiden pohjalta klinikan jälkeen Nestorit
laativat lyhyen kirjallisen raportin asiakkaan
toimitusjohtajalle ja mahdollisesti
 Tekevät tarjouksen jatkotyöskentelystä
yritykselle
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NestorMetodi

Tehtävästä
sopiminen

NestorMetodi -toimeksiantopalvelujamme
voivat olla muun muassa


Strategia ja liiketoimintasuunnitelmaa
laadinta yhteisen work shopin avulla



Advisor/konsultointi palvelut koskien

NestorKlinikka

Toimeksiantosopimuksen
mukainen palvelu

Nestorit esittävät yritysjohdolle
allekirjoitetussa toimeksiantosopimuksessa
sovitun palvelun puitteissa työskentelyn
tulokset, esim.:


Kirjallisen yhteenvedon tuloksista

 Liiketoiminnan kasvua ja
kansainvälistämistä



Konkreettiset kokemukseen perustuvat
kannanotot tehtävään liittyen

 Liiketoiminnan tervehdyttämistä



Suositukset mahdollisiksi ratkaisuiksi ja
/tai jatkotoimenpiteiksi



Nestorit ja yritysjohto arvioivat yhdessä
projektin ja tulokset

 Myyntiä, markkinointia
 Muutoksen hallintaa
 Johdon vaihtoa
 Sukupolven vaihtoa
 Yritysjärjestelyä
NestorPartners / 03 2016

7

Nestoreiden arvot

 Asiakkaan ja yrityksen paras
mahdollinen palvelu
 Toiminnan riippumattomuus ja
eturistiriitojen välttäminen
 Luottamuksellisuus kaikessa
toiminnassa
 Vastuullisuus työstä,
ammattitaidosta ja eettisistä
toimintatavoista
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Yhteystiedot

NestorPartners ry
 Pasilan puistotie 2 A
00240 Helsinki
 www.nestorpartners.fi
 GSM +358-40-701 1227
E-mail: info@nestorpartners.fi
 Puheenjohtaja Risto Pontela
 Toiminnanjohtaja Elizabeth Asikainen
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