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proč se majitelé firem 
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V TAB (The Alternative Board) často slyší-
me o problémech s vedením společností 
(firem) od jejich samotných majitelů, kteří 
se nemohou o  své problémy a pocity v do-
statečné míře podělit s rodinou, přáteli nebo 
zaměstnanci, či dokonce konzultanty. Prá-
vě naopak – velmi často slyšíme známou 
frázi:

„Na vrcholu jsem sám.“
Nemusí to ale být osamělé místo. Zejména 
pokud se majitelé firem pravidelně setkáva-
jí s dalšími  podobnými podnikateli v podni-
katelských boardech, kde mohou volně dis-
kutovat o problémech a výzvách týkajících 
se jejich firem.

V ČEM JSOU SETKÁNÍ MAJITELŮ FIREM 
ODLIŠNÁ?

Tradiční zasedání poradních orgánů ve velkých fir-
mách (jako je představenstvo, porada ředitelů , atd.) 
jsou většinou složená z vybraných profesionálů), kte-
ří mají poradit a pomoci majiteli se složitými rozhod-
nutími při vedení firmy. Tyto osoby většinou vhodně 
doplňují znalosti a schopnosti majitele a mohou 
zahrnovat kohokoliv – od finančního poradce, přes 
právníka až po experta na prodej, či marketingového 
specialistu.

Tyto poradní orgány, jak už bylo uvedeno, jsou dlou-
holetým základem velkých firem nebo korporací. 

Avšak majitelé menších soukromých firem většinou 
nemají takové prostředky (finanční nebo personální), 
aby si takovýto „board“ mohli vůbec dovolit a efek-
tivně využít. Navíc, pokud čelíte vážnému problému, 
často se ani rady expertů v poradních orgánech ne-
dají srovnat s možností podělit se se svými obavami 
s lidmi ve skupině, kde nejen rozumí vašemu podni-
kání, ale také plně chápou i tlak, kterému jako majitel 
firmy čelíte.

Řízení vlastní firmy přináší 
zcela specifické výzvy
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To je ten okamžik, kdy může být i pro vás setkání majitelů 
firem v TAB Boardu velmi prospěšné. 

V České republice v současné době existuje jeden jediný 
koncept, který organizuje poradní boardy pro majitele ma-
lých a středních firem. Je jím TAB Board. 

V TAB Boardech se setkávají stejně smýšlející majitelé 
firem z různých odvětví, kteří si mohou navzájem nabíd-
nout své rady, zkušenosti a nové pohledy na různé podni-
katelské výzvy a pomoci tak sobě i svým firmám navzájem 
růst. 

Setkávají se jako rovný s rovným a se společným cílem, 
kterým je zvýšení růstu rozvoje jejich společností i svých 
vlastních zručností a schopností jako jejich majitele 
a lídra. To vše společně vytváří atmosféru vzájemného re-
spektu a důvěry, kde mohou být členové (jednatelé a ma-
jitelé firem) ve svých otázkách i výzvách upřímní a zcela 
otevření

Koncept setkávání majitelů firem s dalšími podnikateli byl 
představen i v knize „Myšlením k bohatství“ od Napoleona 
Hilla. Doporučuje, aby majitelé firem pro vytváření a reali-
zaci svých plánů využili tzv.: „Master Mind“ tým, protože, 
jak Hill píše:  „Žádný člověk nemá dostatečné zkušenosti, 
vzdělání, vrozené schopnosti a vědomosti na shromáždě-
ní velkého bohatství bez spolupráce s jinými lidmi.“

Nejenže spříznění majitelé firem lépe rozumí problémům, 
kterým čelíte, ale jak spolu členové TAB Boardu rostou 

a dozrávají, ještě hlouběji rozumí vzájemnému podnikání. 
Umí si tak poskytnout osobitější pohled na problémy, jako 
je zlepšení prodeje, zvýšení efektivity vedení firmy nebo 
jak vyřešit složité personální otázky.

Když se členové TAB Boardu časem vzájemně blíže sezná-
mí se svým podnikáním, jak říká zakladatel TAB a výkonný 
ředitel Allen Fishman, stane se něco skvělého:

„Jedním z důvodů, proč jsou TAB Boardy tak úspěšné je 
fakt, že jejich členové jsou schopni otevřeně diskutovat 
o svých problémech, o kterých by jinak nemluvili nikdy 
s nikým jiným. Obecně „nikdy“ nediskutují o svých oba-
vách, osobních vizích a pohledech do budoucna se svými 
zaměstnanci – a to včetně vedoucích pracovníků.“

Právě tato otevřenost v důvěrné skupině umožňuje majite-
lům firem nejen růst, ale i nalézt rovnováhu mezi pracov-
ním a osobním životem.

CHCETE BLÍŽE POZNAT TENTO SILNÝ 
NÁSTROJ PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ? 

Pak jsou následující řádky určené právě vám. Zvažte ná-
sledující body, abyste lépe pochopili, jak vám může setká-
ní majitelů firem v TAB Boardech pomoci – vám osobně 
i vaší firmě.


„Účastí na boardu se naučíte mnoho o svém vlastním byznysu. Rovněž se naučíte 
hodně o sobě samém, zejména z různých úhlů pohledu. Když vedete vlastní společnost, 
můžete snadno spadnout do lineárního myšlení a přijít o rozhled. Je dobré získávat více 
pohledů na problematiku i na způsob řešení.“

Václav Podlipný, QUANTI s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2018


„Při podnikání si člověk mnohdy neuvědomí, že na problém či situaci se lze podívat 
i z jiné strany. A co člověk, to jiný pohled. Setkání členů TAB Boardu nám umožňuje 
vzájemnou diskusí o tématu ukázat jiné pohledy, ale předložit i zajímavá řešení. A co je 
v podnikání víc, než mít možnost konzultovat vlastní kroky bez obav z konkurence?“

Miroslav Suchel, Agilo s.r.o., Kladno
Člen TAB od roku 2014
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Kdo ze setkání profituje?

Nezáleží na tom, zda rozbíháte své 
první podnikání nebo už máte něco 
za sebou, vždy můžete mít z člen-
ství v TAB prospěch. Nepodceňuj-
te sílu, kterou má skupina stejně 
smýšlejících majitelů firem, kteří 
zaměří svoji pozornost na plnění 
svých cílů.

Členství v TAB Boardu přináší vý-
hody podnikatelům napříč nejrůz-
nějšími odvětvími. Více jak 5000 
majitelů firem, kteří jsou členy 
TAB, jsou představiteli více než 
30 různých oborů, mezi něž patří 
profesionální služby, velkoobchod, 
maloobchod, výroba, stavebnictví, 
finance, pojišťovnictví, vývoj soft-
ware, ICT služby, reality apod.

VYHLEDÁNÍ PORADNÍCH SETKÁNÍ MAJITELŮ FIREM  
JE MOUDRÝM TAHEM MAJITELE FIRMY, KTERÝ:  

 Î Vede své podnikání bez komplikací už delší dobu,  
ale je připraven zvýšit svůj růst.  

 Î Zvažuje nové směřování svého podnikání  
a vstupuje na neznámé teritorium.

 Î Ví, že jeho firma stagnuje, ale není si jistý, jak z toho ven.

 Î Zvažuje přenos kompetencí, i v rámci své rodiny, a potřebuje 
radu.

 Î Potřeboval by pravidelnou pomoc s marketingem,  
při výběru zaměstnanců a vedoucích pracovníků, jakož  
i při každodenních problémech.

 Î Chce vést své podnikání efektivněji, aby zlepšil svůj  
„work-life“ balance. 

 Î Právě koupil novou firmu a  potřebuje expertní  
názor a mentoring.

 Î Má zájem prodat svou firmu a rád by ji zatraktivnil  
pro budoucího majitele.

Členství v TAB Board  
VÝKONNOST   
určuje návratnost investic (ROI)

TAB pomáhá  
progresivně myslícím majitelům 
malých a středních firem po celém 
světě rozvíjet firmy, zvyšovat profita-
bilitu a zlepšovat jejich životy tím, že 
využívají poradní TAB Boardy, busi-
ness koučink, strategické nástroje 
TAB, strategické služby a mezinárodní 
komunitu. 

Tržby členů TAB mezi roky 2016 
a 2017 vzrostly průměrně o 

25% 

2.5X 
Růst obratu členů 
TAB je 2,5x vyšší než 
celosvětový průměr
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JAK ŘÍKÁ ALLEN FISHMAN: „ČLENSTVÍ V TAB JE MOUDRÝM KROKEM PRO KAŽDÉHO MAJITELE 
FIRMY, AVŠAK ZEJMÉNA PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ POSUNOUT KUPŘEDU, A TO JAK PROFESNĚ, 
TAK I OSOBNĚ.“

Každý člen TAB Boardu přichází s jinými a jedinečnými silnými a slabými stránkami, otestovanými v reálném životě. 
Právě toto dělá z TAB silný nástroj pro majitele firem, který jim pomáhá vzájemně vyplnit mezery ve znalostech a roz-
víjet vlastní schopnosti v jiných oblastech.  Spolu s poradenstvím získáte také možnost podělit se o své zkušenosti 
a znalosti. To vás motivuje dále růst a stejně tak vám to dává možnost pomáhat jiným podnikatelům.

Dalším bonusem je, že zatímco mnozí majitelé firem považují za těžké veřejně připustit nějakou slabinu nebo mezery 
ve znalostech před ostatními, TAB Board je navržen jako bezpečný prostor, kde můžete zhodnotit své silné stránky 
a dosáhnout profesního růstu.


„Členství v TAB Board mi přináší nezávislý pohled na mé nápady a záměry, rady založe-
né na praktických zkušenostech, a především mě motivuje zlepšit procesy v naší firmě.“

Martin Lachman, Jungle Interiors s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2015

Hodnota poradního boardu

Rozšiřte své klíčové kompetence

Každý majitel firmy má své specific-
ké silné a slabé stránky. I ti nejlepší 
mohou ve vybraných oblastech vy-
užít kvalifikovanou pomoc . Můžete 
být vynikající v udržení vašeho ob-
chodu a nacházení neefektivností 
ve firmě, ale můžete být méně zdat-
ný v komunikaci se svými zaměst-
nanci nebo ve vytváření marketingo-
vých strategií.
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2. ŠETŘÍ VÁŠ ČAS
ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK ČASU VÁM ČLENSTVÍ 
V TAB ZABERE?

Zasedání TAB Boardu trvají 4 až 5 hodin a konají se jednou 
za měsíc. Mezi zasedáními Boardu se člen setkává ve své 
kanceláři na individuálním business koučinku se svým 
TAB facilitátorem. Ten mu zabere 60 minut za měsíc.

Může se to zdát jako poměrně velká časová investice, ale 
v důsledku vám čas ušetří. Zjistíte, že čas, který trávíte 
s ostatními členy TAB nebo facilitátorem TAB, je velmi 
výhodnou investicí do vašeho podnikání. Když na Boardu 
předložíte k diskusi nějaký problém, otázku nebo příleži-
tost, nabídnou vám ostatní členové spíše než teorii, ově-
řená řešení a praktické rady. Díky tomu vám řešení vašich 
problémů v podnikání zabere méně času, který následně 
můžete věnovat rozvoji všeho podnikání. A to je vaše hlav-
ní role ve firmě.

3. NA PODNIKÁNÍ  
     NEJSTE SAMI
Velkým přínosem, který vnímají členové TAB, je fakt, že 
díky pravidelnému setkávání s dalšími majiteli firem zjistí, 
že na své podnikání nejsou sami a že to nejsou jen oni, 
kdo se musí vypořádávat s problémy a neustále řešit nové 
výzvy. Vidí, že ostatní členové Boardu jsou na tom stejně 
jako oni, což je velmi důležité i pro jejich psychiku a také 
sebedůvěru.

Navíc díky tomuto faktu zjistí, že problémy, které momen-
tálně řeší oni, si už další člen Boardu prošel a podařilo se 
mu je vyřešit. Sice se říká, že vlastní zkušenost a překoná-
ní překážek je ta nejlepší škola. Ale proč se některých chyb 
raději nevyvarovat, když to jde?

1. POMÁHÁ ZHODNOTIT NOVÉ   
     NÁPADY A STRATEGIE
Obtížně se orientujete v nových nápadech ohledně možností růstu a rozvoje firmy? Opravdu berete v úvahu každou 
podnikatelskou příležitost? Pokud vaše odpověď na tyto otázky zní „ANO“, máte zde další důvod, proč se vám budou 
hodit reálné zkušenosti majitelů firem v TAB Board.

Přijít s efektivními strategiemi růstu podnikání, marketingovými a nástupnickými strategiemi může být složité. Přizpů-
sobení obecných doporučení konkrétní firmě je výzvou. Vyhodnocení vhodnosti konkrétní strategie je pro vás jedno-
dušší s pomocí dalších zkušených majitelů firem. Je velmi pravděpodobné, že některý z vašich kolegů v TAB Boardu již 
v minulosti narazil na podobnou konkrétní situaci, kterou nyní řešíte. Může vám tak poskytnout cennou radu na míru.

Členové vašeho Boardu vám také mohou pomoci klást si těžké kritické otázky, nebo nabídnout návrhy a upozornění na 
základě vlastní osobní zkušenosti. Mohou vám pomoci osvětlit vaše slepá místa a čelit mezerám ve vašich úvahách, 
abyste se ujistili, že vaše nová strategie je správná.


„Členství v TAB Board mi dvá reálný pohled na skutečný stav mojí firmy, a to nejen díky 
nástrojům TAB, ale i širokému spektru názorů lidí, kteří nejsou svázáni s mojí proble-
matikou. Vážím si odlišných a různorodých názorů kolegů v TAB Board, kteří netrpí 
provozní slepotou v mém oboru. Dokáží mi otevřít oči, abych viděl věci jiným způsobem, 
nebo se je snažil řešit jinak, než jsem dělal doposud. To mi dává příležitost zaměřit se 
opravdu na podstatné věci, načerpat nové zkušenosti, a tím posunout mé podnikání na 
vyšší a efektivnější úroveň.“

Petr Mudra, Volter s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2014
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4. POSKYTUJE POHLED ZVENČÍ
Pokud jste příliš ponořen do svého podnikání, může pro vás být obtížné vidět problémy a příležitosti, které jsou pro ně-
koho jiného zcela zjevné. Vytvoření skupiny nezaujatých vnějších pozorovatelů je vynikajícím způsob, jak rozšířit svou 
perspektivu. Přesně to může být užitečné zejména pro rodinné firmy, které často trpí spoléháním se na příliš mnoho lidí 
s podobným úhlem pohledu.

To je jedna z nejlepších hodnot TAB Boardu – je totiž složen z členů, kteří přicházejí z různých oblastí podnikání.

Majitel podniku, který strávil 40 let ve výrobě, bude mít jedinečné otázky a nápady pro podnikatele, který působí např. 
v oblasti velkoobchodního prodeje nebo ve finančnictví. To může „rozsvítit žárovku s novým nápadem“, zatímco disku-
se vašich problémů se skupinou podnikatelů ze stejného odvětví přinese pouze standardní rady Tedy ty, které jste od 
svých kolegů z oboru dostali již mnohokrát.


„Díky členství v TAB Board již nejsem na podnikání sama. Mám k dispozici široký tým 
zkušených podnikatelů, se kterými se mohu poradit při řízení firmy. Cítím podporu kole-
gů v boardu, což mi dodává energii a inspiraci do další práce.“

Alexandra Nedvědová, EXTEL CZ, Praha
Členka TAB od roku 2015
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„Díky TABu jsem se začal mnohem více zajímat o strategii firmy a dostal jsem nový 
impuls k dalšímu rozvoji firmy. Zasedání TAB Boardu je velmi inspirující a dostávám zde 
nápady od kolegů, kteří řeší stejné problémy jako já, i když jsou z úplně jiného odvětví. 
V naší fimě řeším předání vedení na mladší generaci a díky TABu dcera dostala velkou 
motivaci firmu převzít a dále rozvíjet.“

Jiří Kamenický, Syntea software a.s., Praha
Člen TAB od roku 2015

5. MOTIVUJE  
    K VĚTŠÍ ODPO- 
    VĚDNOSTI
Mnozí podnikatelé a ředitelé podniků vynikají v plnění  
každodenních úkolů a dodržování „deadlinů“. Nicméně 
velké cíle, určené pro vlastní rozvoj byznysu – například 
implementace nové marketingové strategie nebo vytvá-
ření sítí s potenciálními obchodními partnery – se často 
dostanou do pozadí.

TAB vám pomáhá převzít odpovědnost za udržení správné 
cesty směrem k naplnění velkých cílů. Vědomí, že na další 
setkání majitelů firem musíte přijít a informovat své part-
nery v TAB Boardu o svém pokroku, na vás vyvíjí pozitivní 
tlak k dosažení těch věcí, které pomohou vašemu podni-
kání opravdu růst.

Spolu s poskytováním pozitivního tlaku a odpovědnosti 
vám členové TAB Boardu mohou pomoci pochopit, proč 
máte problémy s dosažením určitých milníků, či cílů. Mo-
hou vám pomoci identifikovat, které problémy vás zdržují 
nebo formou brainstormingu zjistit, jak rychleji překonat 
překážky na vaší cestě.

6. POMÁHÁ  
    VYVAROVAT  
    SE NESPRÁV- 
    NÝM KROKŮM
Často se říká, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je 
dělat chyby a poučit se z nich. Ještě lepším způsobem 
ale určitě je, učit se z chyb jiných lidí. V TAB budou mít 
vaši partneři mnoho „obvyklých“ chyb, kterých se dopustili 
a rádi se podělí o tyto své zkušenosti, aby vám pomohli 
učit se a chyby již neopakovat.

7. ČLENOVÉ
Z NEKONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ

Kdo jsou současní členové? Jaké typy profesí a z jakých 
průmyslových odvětví pocházejí?  Členové TAB Boardu po-
cházejí z různých odvětví, ale nikoliv konkurenčních. „Vý-
hody by nefungovaly, kdyby všichni byli ze stejného oboru,“ 
říká zakladatel TAB Allen Fishman. „Toto je koncept, který 
funguje na předpokladu otevřenosti a před konkurentem 
ve svém oboru podnikání otevření být nemůžete.“

8. OTEVŘENÁ  
     DISKUZE
Existují dva velké faktory, díky nimž je TAB Board úspěšný. 
Sám Allen Fishman k tomu říká: „Ochota podělit se o své 
zkušenosti, rady i otevřenost při jejich přijímání. Do TAB 
Boardu jsou vybíráni takoví podnikatelé, kteří jsou dosta-
tečně otevření tomu, aby se učili a rostli společně se svý-
mi kolegy v boardu. Dobří členové jsou ochotni se podělit 
o osobní výzvy a stejně tak jsou ochotni si vyslechnout, 
ale také přijmout, dobrou radu, i když může být „tvrdá“.
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„Členství v TAB Board je pro mě hodně inspirující. Dostávám zde řadu konkrétních rad 
a podnětů, jak se posunout dál a tím si „dobíjím své baterky“. Na diskuzích v TAB Board 
oceňuji pohled “zvenčí“, čímž rovnou získávám odpověď na otázky, které mě do té doby 
vůbec ani nenapadly. To mi pak dodá chuť se znovu do svých problémů opřít a věci 
pozitivně vyřešit.“

Marek Hanzl, AGILO.CZ s.r.o., Kladno
Člen TAB od roku 2014

9. DODÁ ENERGII  
     VAŠEMU  
     BYZNYSU
V momentě, kdy v podnikání řešíte jeden problém za dru-
hým, často ztrácíte energii, kterou byste měli věnovat 
spíše práci na rozvoji vašeho byznysu. Rady, odpovědi 
na vaše otázky a výzvy z nich pocházející, které získáte 
na pravidelném zasedání Boardu, pro vás mohou být tím 
pravým hnacím motorem, který vám dodá elán a chuť do 
dalšího letu vzhůru za úspěchem.

Stejně tak vám dodá energii i vědomí, že svou radou přispí-
váte k rozvoji podnikání svého kolegy z Boardu. Radujete 
se tak nejen ze svých úspěchů, což je často velmi motivu-
jící pro váš další rozvoj. Věřte, opravdu to tak funguje!

10. PŘINÁŠÍ  
NOVÉ PŘÍLEŽI-
TOSTI PRO VÁŠ  
BYZNYS
Nezáleží na tom, zda podnikáte 10, 20 nebo 30 let. Dříve 
nebo později se jako majitel firmy dostáváte do zajetých 
kolejí, které vám zužují pohled na vaše podnikání a je tak 
stále těžší objevovat nové možnosti pro váš byznys.

Kolegové ze zasedání TAB Board vám pomohou otevřít 
oči. Díky jejich zkušenostem, a i problémům vybočíte z va-
šeho stereotypu a budete tak lépe nastaveni vnímat nové 
výzvy pro váš byznys, které byste jinak mohli přehlédnout.


„Setkávání a diskuze nad různorodými tématy se členy skupiny TAB Board obohatila 
můj pohled na široké aspekty podnikání. Velmi přínosná byla samotná témata jednotli-
vých členů, která mě nutila k zamyšlení se nad problémy v jiném oboru, než je předmě-
tem mé vlastní činnosti. Myšlenky a náměty z těchto diskusí mě inspirují k přehodno-
cení řady přístupů k vlastnímu podnikání. Otevřely mi oči v pohledech, které provozní 
rutina a zvyklosti časem zacloní.”

Tomáš Andrejsek, ELAN Interior s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2015
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Více než 70 % členů TAB uvádí, že setkání poradních TAB Boardů a následná koučinková sezení vytvářejí skutečnou 
hodnotu pro jejich podnikání. Celkem 90 % z nich také uvedlo, že by TAB Boardy doporučili ostatním majitelům firem.

A TATO ČÍSLA UKAZUJÍ JEŠTĚ ZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE:

74 % 76 % 90 % Je vaše 
podnikání 
ziskovější
od vašeho 
vstupu do 
TAB?

Dosáhly vaše 
firmy vyšších 
obratů
od vstupu do 
TAB?

Zlepšili jste 
svoji schopnost 
řešit personální 
/ organizační 
problémy od vstupu 
do TAB?

řeklo 
ANO

řeklo 
ANO

řeklo 
ANO

Členové TAB hledají skutečnou hodnotu

Poradní boardy TAB pro podnikatele se konají jednou mě-
síčně pod vedením kvalifikovaného facilitátora. Každý 
board je složen ze skupiny podnikatelů a má obvykle 6 až 
8 členů. Ti pocházejí z různých odvětví a poskytují množ-
ství znalostí a zkušeností, aby si navzájem pomáhali řešit 
výzvy a využívat nové příležitosti.

Na začátku každého zasedání TAB Boardu se členové 
navzájem informují o novinkách v jejich podnikání, úspě-
ších v businessu a postupu řešení tématu z minulého TAB 
Boardu. Pak postupně každý člen sdílí svoje konkrétní 

téma či výzvu, na kterou hledá odpověď nebo zpětnou vaz-
bu. Ostatní členové Boardu mu kladou doplňující otázky 
a následně nabízejí své zkušenosti, řešení a rady.

Dále si stanovíte své cíle na dalších 30 dní, kvartál, či rok. 
Právě zde přichází na řadu „odpovědnost“ a členové si na-
vzájem pomáhají pochopit, proč se jim ještě nepodařilo 
naplnit nějaký konkrétní cíl a společně přemýšlejí, jakou 
radou či zkušeností mohou pomoci. A nakonec si stanoví-
te závazek, který provedete do dalšího zasedání poradní-
ho TAB Boardu.

Jak probíhá zasedání  
TAB Boardu?
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Pro dosažení maximálního užitku ze zasedání s ostaními 
podnikateli vytváří TAB prostor, který je pro majitele firem 
bezpečný a příjemný. Je to místo, kde mohou mluvit zce-
la otevřeně o svých problémech a kde mohou požádat 
o radu. Kvůli citlivým otázkám (problémům), o kterých 
se často diskutuje, potřebují majitelé firem mít důvěru ve 
dvě věci - že důvěrné informace „neopustí místnost“, a že 
jejich obavy a názory budou jejich kolegové respektovat. 
A takovéto prostředí poskytuje TAB Board pro své členy.

Způsob, jakým tento problém řeší TAB Board, je prostřed-
nictvím proprietární komunikační techniky zvané TABe-

nos. Je založena na řeckém slově Temenos, což znamená 
svatyně – původně šlo o posvátné místo, kde mohli bo-
jovníci odložit své zbraně a věděli, že nebudou napadeni.

„Způsob, jakým TABenos pracuje, je poskytnout škálu cvi-
čení, které pomohou členům zbavit se jich „verbálního br-
nění“ a komunikovat mezi sebou opatrným a svobodným 
způsobem, který nespustí obranný mechanismus ani dal-
ší emoce. Tyto série cvičení byly původně vyvinuty pou-
ze pro členy TAB,“ říká Allen Fishman. V průběhu času se 
však TABenos vyvinuly v něco víc. 


„Členství v TAB Board mi pomohlo rozvinout a realizovat strategické cíle firmy. Velmi oce-
ňuji schopnost zúčastněných pojmenovat problémy a navrhovat řešení. Spolu se nám daří 
řešit i provozní záležitosti chodu společnosti a je velmi zajímavé, že většina podnikatelů se 
potýká s podobnými problémy a pak je užitečné čerpat ze zkušeností druhých.“

Michal Voplakal, JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2014

*Výsledky průzkumu z roku 2018

2x 36 %ROI
3x 31 %ROI
5x 12 %ROI

10x 21 %ROI

Většina členů TAB tvrdí, že náklady 
na členství mají vysokou návrat-
nost jejich investic. Ti, kteří doká-
zali vyčíslit svou návratnost inves-
tic, ukázali impozantní čísla:


„TAB Board je unikátním prostorem, v němž získávám nejen čas k zásadním úvahám 
o vlastním podnikání, ale také bohatý zdroj zkušeností a nápadů ostatních členů. Tato 
vyvážená forma sdílených zkušeností a osobního koučování mne nekompromisně nutí 
přemýšlet o sobě a svém podnikání.“                                                     

Vojtěch Pihrt, Jet Soft s.r.o., Praha
Člen TAB od roku 2016

Jak probíhá zasedání  
TAB Boardu?
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Je TAB pro vás?

Posláním The Alternative Board® (TAB) je poskytovat majitelům malých a středních 
firem poradenství od kolegů v podnikání a koučink od zkušených profesionálů. TAB 

pomáhá progresivním a aktivním podnikatelům rychleji rozvíjet jejich firmy, zvyšovat 
profitabilitu a zlepšovat život tím, že využívají poradní TAB Boardy složené z majitelů 

lokálních firem, business koučink a strategické služby.

Členství v TAB Boardu vám umožní získat přístup ke zdrojům a odborným  
radám, které pomohou vaší firmě prosperovat.

Bylo „10 důvodů, proč se majitelé firem potřebují setkávat“ pro vás užitečných?

Pošlete je dále, pokud si myslíte, že to bude užitečné  
i pro další podnikatele z vašeho okolí.

TAB Board CZ & SK
The Alternative Board

jana.skabradova@tabcz.cz
+420 724 111 323

www.tabcz.cz


