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Cum să ﬁi lider în era digitală?
Un program pentru lideri, care relevă și
încorporează înţelegerea digitală ca un
factor cheie de succes pentru toţi liderii de
business
Aveţi ceea ce este nevoie pentru a conduce
în era digitală?
Vă simţiţi echipat cu abilităţile de leadership
necesare pentru a avea succes în această
nouă perioadă?

Programul DIGITAL LEADERSHIP vă oferă
instrumentele care vă dezvoltă abilităţile și
competenţele de care aveţi nevoie pentru a
ﬁ un lider eﬁcient într-o epocă de
transformare și schimbări disruptive
perpetue.
Programul are o abordare practică de
învăţare, susţinută de teorie și aplicare pe
situaţii reale.

Proﬁlul participantului

Beneﬁciile programului

Sunteţi un executiv responsabil de managementul altor
oameni și aveţi nevoie de îndrumare în dezvoltarea abilităţilor
de leadership eﬁcient în era digitală. Sunteţi implicat în
gestionarea transformării digitale de business în organizaţia
dvs. sau căutaţi să preluaţi un rol nou orientat spre digital.

Extinderea și structurarea înţelegerii digitale a liderilor de
business pentru a valoriﬁca noile oportunităţi oferite de
tehnologie
Posibilitatea de a aplica practic noile abilităţi și competenţe
necesare conducerii în medii disruptive
Înţelegerea modului în care colaborează și se construiesc
echipele folosind noile tehnologii
Finalizarea programului cu o hartă personală a călătoriei de
leadership digital

Module
Valoare în era digitală

Oameni & ecosisteme

Înţelegerea peisajului tehnologic în schimbare și necesitatea
de a acţiona

Folosirea tehnologiei de către organizaţii pentru a lucra mai
eﬁcient și a crea un avantaj competitiv.

În urma acestui modul veţi ﬁ:
- Identiﬁcat modiﬁcările date de revoluţia digitală de pe
piaţa dvs., ameninţările și oportunităţile asociate pe care le
creează ele pentru contextul dvs. organizaţional.
- Identiﬁcat și articulat priorităţile pentru transformarea
digitală pentru organizaţia dvs.
- Înţeles impactul erei digitale asupra rolului dvs. de lider

În urma acestui modul veţi ﬁ:
- Identiﬁcat modalităţi de a crește colaborarea și
comunicarea în cadrul echipei și al organizaţiei dvs. prin
utilizarea tehnologiei digitale, incluzând social media
- Identiﬁcat oportunităţile de a utiliza tehnologia digitală
pentru a crea modalităţi mai eﬁciente de a lucra în cadrul
organizaţiei dvs., intern și extern
- Înţeles necesitatea și designul modelelor de business
bazate pe ecosisteme și valoriﬁcarea reţelelor

Clienţi & Date

Inovaţia & Agilitatea

Înţelegerea perspectivei clienţilor dvs. pentru a deﬁni cine
trebuie să ﬁţi pentru ei și ce trebuie să schimbaţi.

Cum să inovaţi continuu pentru a ţine pasul cu clienţii și piaţa
în continuă schimbare

În urma acestui modul veţi ﬁ:
- Deﬁnit o strategie centrată pe client pentru contextul dvs.
organizaţional
- Identiﬁcat și aplicat instrumente și tehnici pentru a forma
o înţelegere îmbogăţită a clienţilor
- Colectat și valoriﬁcat date pentru a dezvolta o perspectivă
pentru îmbunătăţirea performanţei afacerii și a experienţei
clienţilor

În urma acestui modul veţi ﬁ învăţat cum să:
- Elaboraţi strategii de inovare și experimentare ca răspuns
la natura schimbătoare a avantajului competitiv.
- Implementaţi metode digitale pentru inovaţii continue
care se bazează pe iteraţie și o conștientizare constantă a
nevoilor și contextelor clienţilor dumneavoastră.
- Aplicaţi principiile agile relevante în cadrul unei abordări
iterative de dezvoltare.

Transformarea Digitală
Cum să depășiţi provocările structurii organizaţionale și
culturii actuale
În urma acestui modul veţi ﬁ învăţat cum să:
- Identiﬁcaţi modalităţile de a crea cultura organizaţională
de care aveţi nevoie pentru a efectua schimbări digitale.
- Identiﬁcaţi modalităţi de abordare a lacunelor în materie
de competenţe digitale pentru a permite schimbarea
continuă.
- Elaboraţi un plan de acţiune pentru a construi energia și
motivarea pentru schimbarea digitală.
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