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Z-Impact: strategisch advies van business consultants
voor de toekomst
Vanaf 2 december brengen Kanaal Z en Canal Z op woensdagavond het nieuwe programma
Z-Impact. In deze reeks thema-uitzendingen gaan we dieper in op de vele uitdagingen waar
bedrijven, not for profit organisaties en overheden vandaag mee geconfronteerd worden, en
hoe ze daar dankzij strategisch advies gepast op kunnen inspelen.
Het zijn uitdagende tijden voor bedrijven, not for profit organisaties en overheden: trends als
de globalisering van de economie, digitalisering van dienstverlening en nieuwe
verwachtingen van consumenten kunnen een belangrijke impact hebben op het functioneren
en de rendabiliteit van organisaties.
Net op zo’n ogenblikken kan bijstand van een onafhankelijke consultant een bijzondere
meerwaarde opleveren. Vanuit een helikopterperspectief overschouwen consultants de
strategie en de werking van organisaties, kunnen ze out-of-box voorstellen aanreiken en
helpen om nieuwe plannen concreet door te voeren. Zo verhogen ze de slagkracht van
bedrijven en not for profit organisaties, maar zelfs ook overheden.
Deze nieuwe reeks, die tot stand komt in samenwerking met Möbius, focust tien weken lang
op de trends die nu en in de nabije toekomst op bedrijven en organisaties af komen.
Business consultants zullen vanuit hun expertise advies geven over hoe ondernemers en
managers daar het best mee om kunnen gaan.
Z-Impact, vanaf 2 december elke woensdagavond op Kanaal Z en Canal Z.
Het programma kan ook online bekeken worden via www.kanaalz.be en www.canalz.be
__________________________________________________________________________
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en
geld.
Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks tot 579.000 kijkers en op weekbasis tot 2.150.000
kijkers (bron CIM TV/Transfer/Arianna), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders
van het land.
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