Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka na seminár
Dátum konania:

21. november 2008

Miesto konania:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Predmet seminára:

Strategické riadenie
pre TOP management

Lektor:

RNDr. Marta Krajčíová ,
samostatný konzultant, špecialista v odbore

Účastníci :

Seminár je určený najmä riaditeľom, vlastníkom,
majiteľom, konateľom, vrcholovým manažérom
organizácie.

Na seminári uvedieme príklady a skúsenosti z praxe, referenčné modely strategických
procesov, strategických máp a predstavíme vám metodiky merania výkonnosti organizácie.
Cvičenia budú zamerané na strategické analýzy a lean audit vašej organizácie. Seminár bude
moderovaný formou workshopu.
Maximálny počet účastníkov je 15.
Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.
Teším sa na stretnutie s Vami.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti strategického riadenia organizácie.

Program:
8.30 hod – 9.00 hod

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – 12.00 hod









Hodnoty
Stratégia
Hranice organizácie
STEEP analýza
Porterov model 5 síl
Analýza konkurencie
SWOT analýza
Kľúčové faktory úspechu

12.00 hod. -13.00 hod.

Občerstvenie

13.00 hod. – 16.00 hod.







Procesná mapa
Matica skupín procesov a CSF
Strategická mapa
Benchmarking
Skvelá organizácia
Koncept ježka

Odborný garant:

Mgr.Daniela Bestrová
e-mail: bestrova@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291249

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291249,260
e-mail: bestrova@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár:

Strategické riadenie pre TOP management

Dátum:

21. november 2008

Miesto:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ......................................................................................................................................
Funkcia: ...........................................................E-mail:...................................................................
Firma: ..................................................................................Tel.č....................................................
Adresa, PSČ: ....................................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ............................................................
Banka a bankové spojenie: ............................................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy-potrebné pre vyhotovenie faktúry!

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške
člen: 2.142,- Sk (71,10 eur) ( 1.800,- Sk (59,75 eur) + DPH) /
nečlen: 2.618,- Sk (86,90 eur) ( 2.200,- Sk (73,03 eur) + DPH)
/zakrúžkujte platbu podľa členstva/

1. prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov, číslo účtu
36733-062/0200, VS: 211108, ŠS : IČO spoločnosti , IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
vykonaným dňa: ................................................................................................
2. poštovou poukážkou dňa ..................................................................................
Záväznú prihlášku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte čo najskôr a doklad o zaplatení
poplatku (výpis z účtu / kópiu poštovej poukážky) odošlite/odfaxujte na uvedenú adresu pred
termínom konania seminára.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania:

21 . november 2008

Uzávierka prihlášok:

20 . november 2008

Miesto konania:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291249,260
e-mail: bestrova@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky a po overení
zaplatenia účastníckeho poplatku na uvedený účet.

Účastnícky poplatok: ČLEN SOPK..........................1.800,- Sk bez DPH (59,75 eur)
NEČLEN SOPK.....................2.200,- Sk bez DPH (73,03 eur)
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.

Upozornenie:

SOPK je platcom DPH.

