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ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ 

    

          ШАЛГАГДСАН ХӨТӨЛБӨР    
2009   оноос  хойш  тасралтгүй танхимаар зохион 

байгуулагдаж буй  гүйцэтгэх  удирдлагын  

хөгжлийн хамгийн  анхны, тогтмол зохион  

байгуулагддаг, шинэлэг хөтөлбөр    

    

       

    

8 ЧУХАЛ СЭДЭВ 
Орчин үеийн байгууллагын менежментийн 

тэргүүний ач холбогдолтой сэдвүүдийг 

хамардаг    

ШИЛДЭГ КӨҮЧ МЕНТОРУУД    
Байгууллагын менежментийн талбарт 

олон жил амжилттай ажилласан 

прагматик удирдагчид, бизнес эрхлэгч, 

бизнесийн зөвлөхүүд хичээл заадаг     



СУРГАЛТЫН ШАЛГАГДСАН АРГА БАРИЛ 

        ЭРЧИМТЭЙ    
Суралцагч богино хугацаанд стратеги, үйл ажиллагаа, хүний нөөц, маркетинг, 

борлуулалт, гүйцэтгэлийн менежмент зэрэг компанийн удирдлагын гол 

талбаруудад захирал хүний мэдвэл зохих зүйлс, чухал ойлголтуудыг сурч, мэдэж 

авна.    

       ИННОВАЦИЛАГ    
Суралцагч орчин үеийн менежментийн хамгийн  сүүлийн үеийн хандлага, 

ойлголтуудтай танилцаж, бизнесээ системтэй удирдах шинэлэг арга барил, 

шинэтгэл хийх шинэ санааг олж авна.     

ПРАКТИКТ ОЙР    
Суралцагч хөтөлбөрийн хугацаанд Монголын шилдэг аж ахуйн нэгж,   

байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж , тэргүүн туршлага судална.    

ЭРГЭХ ХОЛБООТОЙ    
Суралцагч “СЕО Коллеж” багийн гишүүд, менежментийн  сургагч, 

зөвлөхүүдээс  байгууллагадаа  зөвлөх үйлчилгээ авах, байгууллагын сургалт авах, 

томоохон  төсөл, хөтөлбөрт хамтран ажиллах зэрэг олон талын боломж бүрдэнэ.    



МОДУЛЬ 1  /2 цаг/    ХӨТӨЛБӨР 
  

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ EI БА МАНЛАЙЛАЛ    
• Удирдах ажилтны сэтгэл хөдлөл түүнийг удирдах нь    

• Харилцааны удирдлага ба эмпати чадвар    

• Манлайллын хэв маяг ба загварууд (Кен Бланчардын загвар)    

    

МОДУЛЬ 2 /2 цаг/     

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ СТРАТЕГИ    
• Технологийн эринд амжилт олох бизнес модель боловсруулах нь    

• Компанийн стратегийг тодорхойлох алхмууд    

• Дижитал стратеги    

МОДУЛЬ 3 /2 цаг/     

ДИЖИТАЛ БИЗНЕС ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ    
• Бизнесээ дижитал болгон хувиргах алхмууд    

• Бизнест технологийг ухаалгаар ашиглах арга, хэлбэрүүд    

• Аналитикаар өрсөлдөөний давуу тал бий болгох арга зам    

МОДУЛЬ 4 /2 цаг/      

• Компанийн санхүүгийн тайлангаас гүйцэтгэлийн түвшинг оношлох нь    

• Компанийн гүйцэтгэлийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчмууд    

• Компанийн гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх, сайжруулах арга зам    

    

МОДУЛЬ 5 /2 цаг/     

САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ    
• Компанийн санхүүгийн стратегийг боловсруулах нь    

• Компанийн санхүүгийн урт болон богино хугацааны төлөвлөлт хийх, 

шийдвэр гаргах  зарчмууд    

• Компанийн өсөлтийг санхүүжүүлэх шинэ боломжууд    

  МОДУЛЬ 6 /2 цаг/    

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ ХҮНИЙ МЕНЕЖМЕНТ    
• Ирээдүйн ажлын байр ба ур чадварын өөрчлөлт    

• Өөр өөр үеийн төлөөллийг татах, тогтоон барих байгууллагын соёл, 

үнэт зүйлийг   тодорхойлох нь    



• Хүний нөөцийн менежментийн чиг үүргүүд дэх гүйцэтгэх удирдлагын 

оролцоо    

МОДУЛЬ 7 /2 цаг/   

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ МАРКЕТИНГ 
• Компанийн маркетингийн модель (marketing model)-ийг шинэчлэх нь 

• Дижитал маркетингийн шинэ хандлагууд 

• Компанийн маркетингийн үр нөлөөтэй тогтолцоо бий болгох нь 

МОДУЛЬ 8  /2 цаг/ 

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ БОРЛУУЛАЛТ 
• Шинэ хэрэглэгчдийг татах модель 

• Гэрээ хэлэл хийх ур чадвар 

• Борлуулалтын эргэх холбоо халамж 

 

НИЙТ ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА: 

16 цаг  

     

 

ТӨЛБӨР: 

      1 модуль 80,000 төгрөг. Бүтэн хөтөлбөр 640,000 төгрөг бөгөөд бүтэн 

хамрагдвал 30%-н хөнгөлөлттэй буюу 448,000 төгрөг. 
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