ce va conduce proiectele catre succes …

Distribuit de :

www.europroiect.ro

Stimate Client ,
Iti multumim ca ai downloadat aceasta brosura ce ofera mai multe informatii despre MPMMTM.
MPMM este o metodologie cu bune practici de Management al Proiectelor care va ajuta sa conduceti cu succes proiectele catre
succes. Aceasta va ofera o imagine clara a proiectului si va traseaza un roadmap ce va seteaza calea pe care trebuie sa o urmati
pentru a finaliza proiectele la timp si in bugetul stabilit.
Utilizind aceasta metodologie ce va conduce pe directia potrivita, veti putea sa urmati cea mai buna cale, veti stii exact CE aveti de
facut, CUM sa faceti si CAND sa faceti. Chiar daca sunteti novice sau expert, va ajuta sa mentineti proiectele pe calea cea buna fara
abateri.
MPMM furnizeaza un roadmap perfect care descrie in amanunt cum sa completati fiecare pas pe parcursul ciclului de viata al unui
proiect. Indiferent daca sunteti manager de proiect, membru al unei echipe, consultant, trainer sau student, puteti folosi aceast
roadmap pentru a pastra proiectele pe fagas.

Un roadmap catre succes…
Este cunoscut faptul ca majoritatea proiectelor “deraiaza” la un moment dat de pe linia planificata. Standish Group
afirma chiar ca 84% dintre proiecte nu reusesc sa satisfaca nevoile clientilor.
De ce este asa de greu sa pastrati proiectul pe fagas ?
Exista o serie de motive precum slaba finantare, comunicare si raportare. Dar motivul numarul 1 este ca Managerii
de Proiect deseori nu stabilesc o directie clara pentru proiect. Fara o directie clara, proiectele sufera devieri de la
aria de cuprindere (scope), depasirea bugetelor si intarzieri.
Cum puteti evita asta?
Raspunsul este simplu: folositi o metodologie de Management de Proiect pentru a trasa o directie clara. O
metodologie eficienta va va furniza o “harta” al livrarii proiectului, care va va ghida catre destinatia tinta si care va
va arata ce trebuie facut pentru a-l atinge.

MPMM va furnizeaza un roadmap, descriind tuti pasii ce trebuiesc urmati pentru a livra cu succes proiectele.

vizitati : www.project-management-romania.ro
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Indrumindu-va in directia corecta….

Pe langa faptul ca va ofera un roadmap clar al proiectului, MPMM va si ghideaza in directia potrivita pe parcursul intregului proiect.
Reuseste acest lucru spunandu-va cum sa realizati fiecare pas pe masura ce ajungeti la el.

Indiferent daca aveti nevoie sa:
 efectuati un management al riscurilor, sau
 sa controlati sfera de cuprindere (scope), sau
 sa faceti un raport al progresului
MPMM descrie in detaliu cum sa realizati eficient fiecare
etapa.

Peste 1000 de pagini, tabele, grafice si exemple va ajuta
sa va realizati rapid proiectul.

Sa stiti CE sa trebuie facut si CUM trebuie facut este
critic pentru finalizarea cu succes a unui proiect.

vizitati : www.project-management-romania.ro

O calatorie mult mai placuta ….
Pe langa faptul ca va ofera un roadmap clar al proiectului si va indruma in directia corecta, MPMM va ajuta sa faceti din proiect o
experienta cat mai placuta.
Realizarea unui proiect nu trebuie sa fie o sarcina stresanta. Folosind o metodologie si instrumentele adecvate pentru a va ajuta,
puteti sa transformati totul intr-o experienta placuta si distractiva.
Secretul este sa aveti o imagine clara a ceea ce trebuie obtinut si a modului in care trebuie obtinut. Daca fiecare membru al
echipei voastre stie exact ce trebuie sa faca folosind aceasta metodologie, atunci totul devine o aventura mult mai captivanta.

Folosind MPMM veti putea sa :





Reduceti stresul atunci cand conduceti proiecte ,
Faceti proiectele dumneavoastra mult mai captivante ,
Veti putea sa invatati ceva nou din fiecare proiect
Deveniti un Manager de Proiect cu mult mai multe cunostinte .

Project Managementul este foarte usor !
MPMM face toate acestea punind un set de instrumente la indemana Dvs. Dupa ce il veti downloada si instala pe computerul Dvs.
veti putea avea acces imediat la roadmap si la peste 1000 de pagini, ce contin scheme, tabele, grafice si exemple practice pentru a va
ajuta in proiectul curent.

Face Managementul de Proiect mult mai usor.
Indiferent daca sunteti manager, consultant, trainer sau student, MPMM va va ajuta sa obtineti succesul managementului de proiect.

vizitati : www.project-management-romania.ro

Folosesc descrierile, Template si Studiile
de Caz pentru construirea rapida si
eficienta a livrabilelor proiectului

Utilizeaza MPMM pentru a crea cadrul
favorabil Initierii, Definirii, Executiei si
Inchiderii cu succes a proiectelor.

Folosesc MPMM pentru a
standardiza maniera in care
proiectele se potrivesc cu
businessul lor

Adopta MPMM pentru cadrul
lectiilor , pentru a furniza o baza
de predare si invatare a
principiilor de PM

Folosesc MPMM ca framework pentru
livrarea proiectelor in timp, buget si
respectind specificatiile.

Folosesc MPMM pentru a-i invata pe
studenti cele mai bune practici, metode si
principii de PM .

Toate uneltele pentru succes !
MPMM pune la dispozitie o varietate impresionanta de intrumente printre care:
 o intreaga metodologie completa de proiect ce descrie fiecare faza, activitate
si operatiune din cadrul ciclului de viata al proiectului.
 Un set complet de template pentru proiect pentru a va oferi un avantaj de
fiecare data cand incepeti un nou proiect.
 O intreaga suita de exemple de proiecte oferindu-va studii de caz din
practica reala .

Metodologie de Proiect.
MPMM va ofera o Metodologie de Management de Proiect completa
Fiecare faza, activitate si task din ciclul de viata este descrisa in detaliu, explicand CUM ar
trebui sa fie abordata, CINE ar trebui sa o indeplineasca si CAND.
Utilizind aceste cunostinte puteti Initia, Defini, Executa si Inchide proiectele mult mai eficient.

vizitati : www.project-management-romania.ro

Sabloane (template) de Proiecte
Pentru a nu improviza cind startati un proiect de la zero, MPMM va furnizeaza o suita
de modele de procese, formulare, liste, etc. necesare pentru a crea livrabilele.

Exemple de Proiecte

MPMM va pune la dispozitie o varietate de exemple reale si practice de proiecte.
Aceste exemple va vor ajuta sa:
 va imbunatatiti cunostintele pe care le aveti deja
 folositi mai eficient modelele disponibile
 economisiti timp, bani si efort

Este unic si foarte practic…
MPMM este singura Metodologie de Management de Proiect care:






Ofera o metodologie completa pentru managementul proiectelor
Asigura o “harta” detaliata a drumului catre succes
Include setul complet de modele de management de proiect
Contine o suita completa de studii de caz practice
Include mii de pagini, tabele si exemple …

De asemenea este si singura metodologie care:





Poate fi cumparata, downloadata si utilizata imediat
Poti sa o folosesti de pe PC-ul tau atunci cand ai nevoie
Foloseste un flux de lucru si o navigare inteligenta pentru a usura utilizarea
Se potriveste tuturor tipurilor de proiecte in toate industriile.
vizitati : www.project-management-romania.ro

MPMM este o metodologie de “best practice” deoarece este aliniata cu standardele
mondiale: PMI PMBOK® si PRINCE2®. Prin alinierea cu aceste standarde de management de
proiect MPMM a devenit un lider pe piata Metodologiilor de Management de Proiect.

“Managerii, Consultantii si Trainerii vor afla ca este un instrument nepretuit deoarece ofera o
metodologie completa de management de proiect. Este un produs extraordinar”
Project Management Institute
Frank Stillo, Director, New York

Manage orice tip de proiecte …
Project Industry
MPMM este una din putinele metodologii de management de proiect de
pe piata cu aplicabilitate in toate industriile si segmentele de piata.
Indiferent de industria in care activati, MPMM aduce o plus valoare prin
faptul ca va ofera o abordare a modului in care puteti realiza cu succes un
proiect.
Dimensiunea Proiectului
De asemenea se preteaza la orice proiect indiferent de dimensiunea
acestuia. Indiferent daca proiectele dumneavoastra sunt mici sau mari,
MPMM va ofera instrumentele si metodele necesare pentru a le termina la
termen si in buget.

“MPMM va ajuta sa strabateti toti pasii din ciclul de viata al unui proiect mult mai usor. Puteti finaliza
proiectele mai rapid si mai eficient. Este fantastic!”
IBM
Estela McCarty, Project Manager
vizitati : www.project-management-romania.ro

De ce ar trebui sa il aveti…..
Prin achizitionarea MPMM obtineti o “harta” clara a modalitatii prin care puteti realiza cu succes proiectele. Utilizand acest produs,
veti fi siguri ca proiectele se dezvolta corespunzator, si veti economisii astfel o cantitate enorma de timp si energie. Fiind:







Manager de Proiect – puteti finaliza proiectele la termen si in buget
Manger PMO al Biroului de Proiecte – puteti monitoriza si controla proiectele mult mai usor
Consultant – puteti imbunatatii calitatea bunurilor livrabile din proiect
Trainer – puteti efectua usor cursuri de management de proiect
Conferentiar , Lector – puteti crea si rula rapid un plan de studiu al managementului de proiect
Student – puteti invata rapid principii cheie ale managementului de proiect

Indiferent daca sunteti expert sau novice, MPMM va ajuta sa obtineti succesul in managent de proiect.

Cum pot sa il cumpar ?
Puteti cumpara editia dorita printr-un simplu CLICK pe imaginea corespunzatoare prezentata mai jos. Comanda Dvs. va fi onorata in
cel mai scurt timp. Selectati editia dorita :

Standard Edition

Professional Edition

Echipele de proiect si Team Liderii pot
utiliza aceasta editie pentru a conduce
proiecte mici si medii . Acesta descrie
pas-cu-pas cum sa finalizati proiectul.

Aceasta editie ofera Project managerilor,
Consultantilor si Trainerilor o Metodologie completa
de Project Management su un set complet de
formulare si studii de caz necesare pentru livrarea
proiectelor de orice dimensiune

vizitati : www.project-management-romania.ro

