PRIORITY VÝBORU PRO ROK 2021
„CO ŽIVÍŠ, TO ROSTE“
Podporujeme naplnění poslání CAIM a koordinujeme aktivity, které směřují
k růstu a profesionalizaci naší členské základny. Kultivujeme prostředí interim
managementu v ČR, rozvíjíme informovanost, povědomí a know-how o interim
managementu, cílíme na majitele a managementy firem. Smyslem je podpora
členů, kteří pomáhají firmám s řešením jejich problémů, ale i celé české
ekonomice se zvládáním problémů způsobených např. pandemií.

INTERNÍ ŽIVOT
 Zrealizujeme „tematické kulaté stoly“ pro členy
 Budeme intenzivně aktivizovat členy k využívání prostoru CAIM k jejich
profesní sebeprezentaci a to i navenek směrem k podnikům
 Budeme členy motivovat ke sdílení jejich zkušeností s ostatními
a vytvoříme prostor ke sdílení profesních příběhů a posílení jejich osobní
značky
 Připravíme a zrealizujeme neformální setkání „Grilovačka II“

NABÍDKA SLUŽEB INTERIM
 Zmapujeme nové obory podnikání, kde může najít své uplatnění IM
 Budeme aktivně pokračovat v osvětě o službách IM cíleně na podniky,
i na státní a veřejný sektor
 Využijeme současné ekonomické krize k posílení nabídky Krizového
managementu na přímo i přes prostředníky

TAKTIKA CAIM
 Připravíme akci k tématu moderních přístupů v podnikání (např. digitální
transformace firem)
 Jednou za 3 měsíce pošleme informace o naší činnosti na naše partnery
(forma zpravodaje)
 Získáme za rok nového aktivního partnera v oblasti start up firem
 Tvorbou interim týmů budeme podporovat uplatnění našich členů
u klientů

E- PROPAGACE
 Jednou týdně budeme prezentovat aktivity CAIM na LinkedIn
 Připravíme odborné webináře v on-line prostředí
 Upravíme WEB CAIM, aby umožnil efektivnější vyhledávání IM

REALIZACE AKCÍ
 Připravíme jednu akci s každým aktivním partnerem CAIM
 Připravíme
minimálně
1
vzdělávací
projekt
pro
nebo podnikatelskou veřejnost – konference
 Zorganizujeme akci - Dopoledne s IM

odbornou

INTERIM MANAŽER CAIM
 Budeme pokračovat v certifikaci členů - 2 x ročně
 Pro rozvoj členské základny připravíme vzdělávací akce
 Zaměříme se na podporu méně zkušených členů CAIM při jejich
zapojování do interim projektů
 Připravíme soutěž o nejlepší počin v oblasti IM, příběh IM roku

MARKETING
 Zapojíme se aktivně do akcí na MSV Brno
 Zaměříme se na zvýšení povědomí o CAIM v investorských skupinách,
bankovních domech, právních společnostech, krajských institucích
 Připravíme krátká videa, která budou reprezentovat cíle CAIM, zkušenosti
a znalosti členů a budou použitelná i v on-line prostředí
Výbor CAIM

