
Саша Секірін

Allstars

(Харків)



План

● Знайомство

● Лідерство

● Цифри

● Як створити чергу з учнів та батьків

● Команда міцніша за сталь



Щелкай по видео и смотри) 



All STARS GROUP
робимо людей щасливішими за допомогою танців та освіти





All stars Education Сentr –

! навчаємо в радість!
Проекти:

1. Центр дитячого розвитку/

2. Ти можеш все!

Розвиток впевненості та згуртування дітей у школах. 3000 дітей за чотири місяці.

3. "Щасливі вчителі = Щасливі діти" Розвиток soft skill у

освітян шкіл Харкова. 30 шкіл вересень – грудень



Проект "Ти можеш все" 



http://drive.google.com/file/d/1S_Ezy1SAGbsAo1HjbPSI3odq0z10NUZm/view
http://drive.google.com/file/d/1S_Ezy1SAGbsAo1HjbPSI3odq0z10NUZm/view


Dance Management Ukraine  



“Be Proffy.By Happy”
розвиток педагогів та згуртування всієї команди.

624 педагоги. 40 центри, студії, школи..



http://drive.google.com/file/d/1teCFgWNj-Aa6dyZRsBf7c4s0-TfpsPuT/view
http://drive.google.com/file/d/1teCFgWNj-Aa6dyZRsBf7c4s0-TfpsPuT/view


“ Rocket Management “ 
– навчання керівників онлайн та офлайн.

Керівники 38 шкіл пройшли навчання та розпочали зміни у своїх школах 



http://drive.google.com/file/d/1ou88TtBtWCl9g7rKCbmo3ssP3Kp5AuRJ/view
http://drive.google.com/file/d/1ou88TtBtWCl9g7rKCbmo3ssP3Kp5AuRJ/view


Стратегічні штурми

" Шлях до успіху" -

Навчання держ. сектора , It сфера, сфера послуг



1.Знания 
1.Знання

4п   -

(автор.переклад)

П-прийняти

П-порозуміти

П-передати

П-применити



2. Хто я?



мати- робити - бути

бути - робити - мати





- Ви повинні стати профі

не в продукті, а в людях та управлінні



Кола Верны 

Що ви можете робити?

Що ви легко робите?

Що ви любите робити?

За що платять? 



3. Не люблю/не подобається адмініструвати

(чек листи, регламенти, методички) 



4. У нас із командою 

різні цілі









ІНСТРУМЕНТИ КЕРІВНИКА

Планування

Організація

Мотивація

Контроль



5. Я його зліпила з того, 

що було….



Чим масштабніше

мета, тим менше

ймовірність, що ви її

досягнете поодинці. 



Рекрутинг

Адаптація

Мотивація

Культура 



5. Не люблю рахувати

цифри

! 





Не знаючи як виміряти ціль, ніколи

не зрозумієш, досяг ти її чи ні.

Все що не міряється, 

краще не робити. 



Управління по: 

-цілям

-результатам 



Основні критерії успіху в
творчій школі:

Прибуток

Обіг

Рентабельність (прибуток/дохід*100%)

eNPS

NPS

Ліди

Вартість ліда

Відсоток заповнення розкладу

Кількість учнів

Утримання учнів



Для того щоб розуміти, що відбувається з
компанією, керівнику достатньо знати 3
показника: прибуток, NPS, eNPS.

Герні Форд 



NPS – це метод розрахунку лояльності споживачів, 
заснований на поділі їх на 3 групи за ступенем
довіри до вашої школи. 





eNPS или employee Net Promoter Score – це індекс
чистої лояльності працівників, що дозволяє оцінити
їх задоволеність компанією. 



Лид- потенциальный клиент, который оставил свои 
контактные данные для дальнейшего общения 
посредством звонков, заявок на сайте, сообщений в 
онлайн-чате, писем, смс, заполненных анкет на 
рекламной листовке.

Стоимость лида = сумма денег, вложенная в 
рекламу/количество заявок



1.      Удержание новых клиентов – это процент 
клиентов от общего количества новеньких, 
которые впервые посетили занятие и оплатили 
более 2 занятий за отчетный период.

2.     Удержание действующих клиентов – это 
процент клиентов которые ходили в прошлом 
отчетном периоде и посещают занятие в текучем 
отчетном периоде.





6. Як залучити учнів?

Закохайтесь не в продукт, а в 

клієнта



ХТО ТУТ 

НАЙГОЛОВНІ

ШИЙ BIG 

BOSS? 



ХТО ТУТ 
НАЙГОЛОВНІШ
ИЙ BIG BOSS? 



за 

ЗА ЩО НАМ ПЛАТЯТ?



КЛІЄНТИ ПЛАТЯТЬ ЗА

ЗМІНИ В ЖИТТІ,

ЗА РІШЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ

ПРОБЛЕМ І ПОТРІБ



Продаємо не продукт, а користь! 











Ангел 

и Демоны









Воронка любви 

ЗА 14 ЛЕТ

ВСТРЕЧАНИЙ 156

СВАДЕБ 51

ДЕТЕЙ 36



ЧТО ЗАПОМНИЛИ? 

ЧТО МОЖЕМ 

ПРИМЕНИТЬ?



Александр Секирин

Для участников ВАККИ:

Пиши и получай до 3000 грн на личное,

корпоративное  и групповое  обучение.


