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Tým skupiny IPMA disponuje rozsáhlým 
poradenským know-how v oblastech, jako je 
management kvality, dočasné řízení, 
kvalifikace dodavatelů a optimalizace výroby. 
Poradíme Vám také ohledně konkrétních 
zemí.

Sven Pöggel
August 2019

NAJDEME ŘEŠENÍ
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LEAN MANAGEMENT
Vyvíjíme strategie, které Vašemu podnikání 
dopomohou k pokroku. Analyzujeme Váš 
obchodní model a tržní prostředí, nastavíme 
efektivní struktury ve Vašem pracovním postupu, 
identifikujeme a řídíme procesy optimalizace, 
vyhodnotíme potenciál růstu a důsledně jej 
implementujeme.

SLUžBY
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SPOKOJENOST 
ZÁKAZNÍKŮ

PRODUKTIVITA

NÁKLADY

EFEKTIVITA

LEAN MANAGEMENT
OPATŘENÍ

Vybudování štíhlé
a kontinuální organizace 

se zapojením 
zaměstnanců

Optimalizace nákladů 
díky kontinuálnímu 
zvýšení produktivity
a efektivity

Plnění produktové 
kvality a dodavatelských 
závazků

Zvýšení motivace
a spokojenosti 
zaměstnanců

VÍCE INFORMACÍ
najdete v naší Vám určené brožuře.

ZVÝŠENÍ 
EFEKTIVNOSTI

FAKTORY NÁKLADŮ

Postaráme se o trvalé zajištění Vašich podnikatelských 
cílů a spokojenosti zákazníků, stejně jako o integraci 
základny pro konstantní optimalizaci ke zvýšení 
efektivnosti.
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PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 
A ZÁVODŮ

Inovativními metodami a zkušenostmi při plánování 
nových míst výroby, jejich výrobními procesy
a opatřeními k zachování hodnoty pracujeme na tom, 
abyste dosáhli svých výrobních cílů efektivně a včas.

S naší celosvětovou zkušeností jsme pro Vaše 
podnikání spolehlivým průvodcem při jakémkoli 
integračním projektu. Doprovázíme Vás od výběru 
místa přes založení firmy až k úspěšnému zavedení 
Vašeho produktu na trh.

SLUžBY
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PŘESUN VÝROBY & INTEGRACE 
NOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Podporujeme Váš růst a doprovázíme Vás
na cestě do nových lokalit a za novými cíli
ve výrobě. A kdykoliv rozpoznáme potenciál,
se ziskem ho začleníme do procesu přesunu. 

SLUžBY
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Zajišťujeme pro Vás využití Vašich výrobních 
zařízení a požadovanou výrobní kvalitu. 
K dodržování Vašich dodavatelských závazků 
přebíráme při poruchách zařízení a / nebo 
problémech jakosti diagnózu chyb a organizaci 
nápravných opatření.

Dále v případě potřeby organizujeme krátkodobě 
zajištění Vašeho dodavatelského řetězu
a odstraňujeme chyby / poruchy po celém světě 
přímo na místě. 

SLUžBY
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# 05
KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Konstantní dodržování jakostních parametrů
a dodavatelských závazků v termínu jsou parametry 
kvalifikace dodavatelů s přímým vlivem na společnost 
objednavatele.

SLUžBY
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NÁŠ PROCES KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Pomůžeme Vám vyhodnotit kvalifikaci Vašich 
aktuálních i plánovaných dodavatelů a převezmeme 
nutná kvalifikační opatření.

Dle Vašich požadavků za Vás převezmeme budování
či rozšíření Vašeho dodavatelského portfolia.

HLEDÁNI VYHODNOCOVÁNÍ KVALIFIKOVÁNÍ ROZVÍJENÍ!

negativně

pozitivně
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TECHNICKÉ PŘEKLADY
Zajistíme komunikaci, díky níž se můžete se 
svými produkty a službami rychle a bezpečně 
pohybovat na různých trzích a bez ohledu na hranice 
zemí.

Pomocí našich špičkových technických překladů lze 
optimálně vytěžit prodejní potenciál po celém světě.

Nabízíme technické překlady v následujících jazycích:

SLUžBY

španělština

angličtina

němčina

španělština

španělština

angličtina

angličtina němčina angličtina
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