
• Ohjelma on räätälöity suomalaisten 
muoti- ja lifestylealan yritysten 
tarpeisiin. Osallistujat tulevat alalla 
toimivien yritysten johtavista asemista, 
johtoryhmistä tai johtoryhmä -1 tasolta.

• Verkostoidut alan toimijoiden välillä 
Suomessa ja kansainvälisesti

• Saat uutta virtaa johtamiseen

• Kehität strategista ajattelua ja 
uudistumista uuden liiketoimintamallin 
testaamisen

• Kehität ja uudistat yrityksen 
liiketoimintaa

• Saat operatiivista tehokkuutta 
toimitusketjun hallinnan ja 
talousosaamisen avulla

• Erottaudut erilaistamisosaamisella

• Kehität omaa brändiä ja sen tarinaa

Kohderyhmä Hyödyt sinulle Hyödyt organisaatiolle
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Sisältö

Aalto EE ja Suomen Tekstiili & Muoti ovat 
suunnitelleet yhdessä valmennusohjelman, 
jonka avulla alan yritykset voivat kehittää 
johtonsa osaamista strategiassa, liike-toiminnan 
uudistamisessa ja johtamisessa. Ohjelma tarjoaa 
hyvän alustan yrityksille kehittää liiketoimintaansa 
ja ohjelmaan osallistuvien johtajien osaamista 
entistä kilpailukykyisemmän liiketoimintamallin ja 
paremman johtamisen avulla. 

Aalto University Executive Education pidättää 
oikeuden ohjelmamuutoksiin. 

Kouluttajina mm.
Joonas Rokka, Associate Professor of 
Marketing, EMLYON Business School

Jaana Beidler, professori, muotoilu, 
Aalto-yliopisto

Karen Reuther, Adjunct Professor, 
Wentworth Institute of Technology in Boston 

Teemu Malmi, professori, laskentatoimi, 
Aalto-yliopisto

Ben Nothnagel, johtamiskouluttaja, Benna Oy

Ohjelma toteutetaan Aalto EE:n 
koulutustiloissa Helsingissä, lukuun 
ottamatta 1. ja 5. jaksoa, jotka toteutetaan 
koulutushotellissa.

Ohjelma alkaa marraskuussa 2016 ja päättyy 
kesäkuussa 2017.

Hae ohjelmaan 16.9.2016 mennessä 
osoitteessa www.aaltoee.fi.

Kustannukset

7 500 € 
+ alv.

Aika ja paikkaKouluttajat
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Koulutusjaksot

Toimitusjohtajan tervehdys

Meillä on nyt ensimmäistä kertaa juuri 
muoti- ja lifestyle-aloille räätälöity johdon 
koulutusohjelma, joka ottaa huomioon alojen 
erityispiirteet. Tervetuloa mukaan!
Anna-Kaisa Auvinen, toimitusjohtaja, Suomen Tekstiili & Muoti
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2.-4.11.2016
Uudistumisen ja muutos-
kyvykkyyden johtaminen
• Tämän päivän johtamisen 

edellytykset – samanaikaisesti 
visionäärinen ja tehokas

• Muutoskyvykkyyden vahvistaminen 
läpi organisaation

20.-21.4.2017 
Erilaistuminen tarjooman ja  
toimintamallien kautta
• Erilaistuminen tarjooman ja toimintamallien kautta

• Miten luoda ja ylläpitää oman organisaation vahvuuksia ja 
osaamista jolla erilaistuminen saadaan aikaan?

7.-8.6.2017 
Brändi ja sen tarina
• Miten brändit ja niiden rakentaminen onnistuu ja miten 

brändit tuottavat arvoa

• Tämän päivän haasteet brändin rakennustyössä

• Oman analyyttisen ja kriittisen näkemyksen löytäminen 
brändistrategiatyössä

7.-8.12.2016
Strateginen ennakointi ja 
liiketoiminnan uudelleen 
suuntaaminen
• Ymmärrys megatrendien vaikutuk-

sesta omaan liiketoimintaan

• Tulevaisuuden ennakointi, hiljaisten 
signaalien havainnointi ja liike-
toiminnan uudelleen-suuntaaminen

• Tulevaisuusorientoitunut ajattelumalli
  läpi organisaation

23.–24.3.2017
Operatiivinen tehokkuus ja 
kannattavuus
• Tehokkuutta toimitusketjun 

hallinnalla

• Taloudellisen kannattavuuden 
keskeiset tekijät

Hinta ei sisällä kokoushotellikuluja.

Suomen Tekstiili & Muoti tukee jäseniään 
osallistumismaksun osalta. Ole yhteydessä 
liittoon tarkempien tietojen saamiseksi.

Ota yhteyttä: Mari Rauhala
mari.rauhala@aaltoee.fi
Puh. 010 837 3753


