
Víte jaké to je zažít 
opravdový růst ? 
Scale Up Combinator
Jediný rozvojový program 
zaměřený na CEO a jejich seniorní 
manažerský tým zároveň, postaven 
na využití metody Rockefeller 
Habits 2.0, kterou dále rozvíjí a 
obohacuje.



Scale Up = Podnikatelská svoboda!

> Správný a opravdový růst znamená rovnováhu
čtyř klíčových rozhodnutí (dimenzí) , které musí 
rostoucí firmy dělat správně, pokud chtějí 
dlouhodobě růst. 

> Scale Up je manažerský nástroj obsahující efektivní 
nástroje a metody, které vám znovu vrátí „svobodu“. 

> Metodologie Scale Up zvyšuje pravděpodobnost 
kvalitního a udržitelného růstu.

> Růst firmy „čti Scale Up“ by měl přinášet zábavu a 
radost  místo totálního vyčerpání vás i vašeho týmu!



Scale Up Combinator – zaměřeno na růst

Scale Up Combinator je program zaměřený na růst, 
postavený na metodologii úspěšných firem z celého 
světa. Více než 20.000 firem v řadě zemí úspěšně 
využilo Scale Up nástroje k podpoře svého potenciálu k 
růstu.

> Inovativní vzdělávací program Combinátor spojuje v 
netradičním  formátu přínosy individuálního 1:1 
koučování, s přidanou hodnotou interaktivní studijní 
(Mastermind) skupiny podobně smýšlejících lidí .

> Rytmus a jasná a srozumitelná struktura programu 
zajišťují  průběžné vzdělávání bez přetěžování 
účastníků. 

Efektivní 
Pochopení a využití kompletní 
metodologie během 1 roku.

Intenzivní
6 – 8 firem, každá až s 5 účastníky 
v jedné vzdělávací skupině.

Pravidelný
Systematická práce na dalším 
rozvoji vlastní firmy.

Obohacující
Klíčová přidaná hodnota díky procesu 
vzdělávání, propojujícímu  různé 
účastníky a firmy. 



Scale Up Combinator – RoadMap
Deset bloků v jednom roce!  
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Tým-Setup
Seznámení týmu, 
představení 
programu

Kvartální plánování 
1 den 
Priority a  
ručení

Studijní 
půlden 
STRATEGiE
Máte opravdu 
diferencující  
strategii?

Studijní  
půlden 
CASH  
Máte dost kapitálu 
na překonávání 
bouřek? 

Studijní 
půlden 
EXEKUCE
Je exekuce vaší 
strategie bezchybná?  

Kvartální   
plánování 
1 Den 
Priority a ručení

1 Den 
Kick-Off

Jak dosahovat 
výjimečných 
výsledků -úvod 
do metodologie .

Kvartální   
plánování 
1 den 
Priority a ručení

Kvartální 
plánování 
1 den 
Priority a ručení

Studijní 
půlden 
LIDÉ

Umíte získat a 
udržet ty 
správné lidi? 

Studijní 
půlden 
LEADERSHIP

Umíte správné 
vést sebe, stejně 
jako tým? 

Letní 
pauza

Měřitelné výsledky!
Obsah a design programu jsou výsledkem 20ti let 
vývoje. Cílem je dosáhnout měřitelné a okamžité 
výsledky.



Kolik Vás bude Kombinátor stát? 

Ceny
Program  Scale Up Combinator je určen pro CEOs a jejich seniorní management týmy.
Jediný program pro TOP manažerské týmy v takovém rozsahu.

Vaše celková měsíční investice závisí na počtu účastníků z Vaší firmy: 

> 2 - 3 účastníci 20 000 Kč celkem za měsíc + DPH.
> 4 účastníci 24 000 Kč celkem za měsíc + DPH.
> 5-7 účastníků 27 000 Kč celkem za měsíc + DPH.
> 8+ účastníků  pouze v případě dohody

„Pod čarou"
Program je vytvořen na dobu min.1 roku. Přesné termíny a detailní obsah se může měnit v závislosti na 
skupině. Dobu trvání nelze zkrátit. Účast není přenositelná.

Srovnání s individuálním in-house koučinkem
Pro firmy - cena za srovnatelný 1:1 in-house Scale Up koučink ve firmě za první rok by byla od  600 000 Kč 
více. 



Můžete být mezi nimi

Uživatelé jedoucí v „rychlém pruhu...“

Lukáš Kružberský, Red Media

Myslím si, že bez Romana by 
dneska Red Media už možná 

vůbec nebyla.

Daniel Pristach, E-consulting, s.r.o.

Nebojím se říci, že již lépe zvládáme komplikace 
systémů a struktur, které přináší růst.

Ondřej Parpel, O.P. Tiger, spol. s r.o.

Jednoduché a lehké nástroje této 
metodiky nám umožnily pokračovat 

v další expanzi.

Spolupráce s Pavlem a implementace know-how 
Scale Up byla pro růst společnosti správnou 

volbou. Doporučuji!.
Martin Smolař, A.Z. Facility, s.r.o.

Potřebovali jsme se posunout dále a dívat se na 
firmu komplexně.  Výsledek se odráží v našich 
úspěších. Štěpánka Líznerová, Colognia Press, a.s.

Jiří Majer, Accace, s.r.o.

...nástroje metody Scale Up 
byly největším přínosem ...

Nyní
První pilot byl úspěšně spuštěn v roce 

2018 ve spolupráci s partnerem:



Pavel Křepelka, MBA
Akreditovaný mentor a kouč
Scale Up Partner

+420 603 490 980
pavel.krepelka@scaleup.cz

Roman Stupka
Certifikovaný mentor a kouč
Scale Up Partner

+420 606 615 009
roman.stupka@scaleup.cz

Scale Up Tým

mailto:pavel.krepelka@scaleup.cz
mailto:roman.stupka@scaleup.cz


Těšíme se na setkání 
s Vámi a Vaším týmem 
Více informací o nás a metodě Scale Up najdete na: www.scaleup.cz


