
 Strateginio
planavimo sesija

AZORŲ SALOS



Strateginė sesija Azoruose

Strateginio planavimo kokybė lemia
organizacijos sėkmę daugeliui metų į
priekį. Sukantis kasdienų klausimų rate
vadovų komandai nėra paprasta
persijungti į strateginio mąstymo režimą. 

Savo ateitį kuriame DABAR 

Pasinaudokite unikalia galimybe
sužadinti jūsų organizacijos aukščiausio
lygmens vadovų kūrybines galias
išskirtinės strategijos sukūrimui.



STRATEGINĖS IŠVYKOS PROGRAMA

KIEKVIENOS STRATEGINĖS IŠVYKOS TURINĮ  PLANUOJAME
INDIVIDUALIAI ,  ATSIŽVELGDAMI Į  V ISUS JŪSŲ POREIKIUS IR

PAGEIDAVIMUS .



Galimas strateginės išvykos turinys

Energetinė komandos įkrova – iššūkių įveikimo ir komandiškumo pratybos gamtoje

Strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo teorijos pristatymas – Hoshin Kanri metodas;
Esamos padėties analizė taikoma unikalų giluminės SWOT analizės modelį;
Kompanijos vizijos, misijos ir strateginės pažangos matavimo rodiklių peržiūra pagal Balanced Scorecard
metodiką;
Kritinių sėkmės faktorių identifikavimas strateginio planavimo laikotarpiui;
Susitarimas dėl CatchBall proceso, leidžiančio ‚įžeminti“ strategiją ir užtikrinti jos įgyvendinimo priežiūrą,
realizavimo;

Parengtos strategijos peržiūra, jos realizavimo „saugiklių“ numatymas  pagal FMEA metodiką
Azorų gamtos stebuklų lankymas ir pasikrovimas pozityvia energija

PIRMA DIENA

2 -  4  DIENOS .  KOMPANIJOS STRATEGI JOS FORMAVIMAS

5-7  DIENOS :  REFLEKTAVIMAS



KODĖL AZORŲ SALOS

IŠSKIRTINEI  VERSLO SĖKMEI  PASIEKTI  REIKIA IŠSKIRTINIŲ IDĖJŲ -
YPATINGA AZORŲ APLINKA JUMS JAS PAŽADINS



Kodėl Azorų salos
SAUGIAUSIA EUROPOS KELIONIŲ KRYPTIS 2020

Azorų salose labai paprasta atrasti pusiausvyrą tarp kvapą
gniaužiančio grožio ramaus salyno gyvenimo ir išsivysčiusios šalies
patogumo ir saugumo. Gamtos mylėtojams, nuotykių sporto
mėgėjams ar ieškantiems vietos ramios vietos aktyviam verslo
renginiui - Azorų salos gali pasiūlyti viską.

Puikus interneto ryšys
Lengvas susisiekimas
Išskirtinė vieta
Išvystyta infrastuktūra
Pribloškianti gamta

Švelnus klimatas visus metus
Unikali ir egzotinė kelionių kryptis
Puikus maistas ir vynas
Vis dar neatrasta
Platus laisvalaikio užsiėmimų
pasirinkimas



JOKIO MASINIO TURIZMO

Azorų prekės ir paslaugos nėra orientuotos į
masinų turizmą; jos pasižymi kokybe ir

isskirtinumu, dera su gamta ir aplinkosaugos ir
tvarumo praktika.

IŠSKIRTINĖ VIETA

Įsikūrusios Šiaurės Atlanto vandenyno viduryje,
tarp Londono, Lisabonos ir Niujorko, Azorų

salos išsiskiria iš kitų Portugalijos regionų dėl
savo geografinės padėties.

PATRAUKTLI LAIKO JUOSTA

Azorų salos yra labai patogioje laiko zonoje
tiek Europos, Amerikos ar Afrikos žemynuose

isikūrusioms įmonėms.

SAUGI KELIONIŲ KRYPTIS

Azorų salos siūlo poilsį gamtoje, ramybę, bei
galimybę atitrūkti nuo greito gyvenimo ritmo.

Azorai laikomi viena saugaiusių kelionių
krypčių. 



LONELY PLANET

"Išrinko Azorus vienu patraukliausių
"neatrastų" regionų 2017 metais. Salos

išsiskiria savo natūraliu
žavesiu dėl jose esančių vulkanų,

terminių maudynių ir uolų".

NATIONAL GEOGRAPHIC
TRAVELER

Azorų salos buvo išrinktos kaip
„Gražiausia pasaulio kryptis“

atostogoms ir verslo kelionėms.

FORBES

Azorų salos buvo pripažintos kaip
„Viena nuostabiausių turizmo vietų

pasaulyje“.

SAUGIAUSIA EUROPOS
KELIONIU KRYPTIS

Dėl nedaug covid susirgimų atvejų,
sveikatos saugumo turizme ir

išvystytos sveikatos priežiūros sistemos
Azorų salos buvo pripažintos „viena
saugiausių vietų Europoje 2020m.“



Užsiėmimai gamtoje
SAUGU | NEPAMIRŠTAMA | PATOGU

Lobių ieškojimas
Komandos formavimo užduotys
Nardymas
Karštosios versmės
Jodinėjimas
Sklandymas parasparniu
Banglenčių sportas
SUP
Golfas
Health and Well Being
Banginių stebėjimas
Žygiai pėsčiomis /Alpinizmas
(Pico)

Pažintinės kelionės
Paukščių stebėjimas
Žvejyba
Saulėlydžio kruizai
Plaukimas su delfinais
Coasteering
Urvų lankymas
Geoturizmas
Buriavimas
„Jeep“ visureigių turai
BTT
Kanjonas



Kaip tai atrodo?

Čia galite atidžiau pažvelgti į kai kuriuos mūsų
organizuotus renginius.

https://www.livinitazores.com/workation/
https://www.livinitazores.com/teambuilding/


Susisiekime
TURITE TIKSLIĄ SAVO RENGINIO VIZIJĄ, O GALBŪT REIKIA
PAGALBOS JAI SUKURTI IR ĮGYVENDINTI? MES VISUOMET
SU JUMIS.

Mus rasite čia

Hubertas Petružis
(+370) 610 22002

hubertas.petruzis@gmail.com

LEAN PROJEKTAI

L IV IN ' IT  AZORES

Monika Kaselytė
(+351) 914 828236

monika.kasleyte@livinitazores.com

https://www.instagram.com/livin_it_azores/
https://www.facebook.com/livinitazores
https://twitter.com/Livin_it_Azores
https://www.linkedin.com/company/livin'%E2%80%8B-it-azores/?viewAsMember=true

