POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida s.r.o.
Vás pozýva
na
seminár

FINANČNÉ PLÁNOVANIE A KONTROLING
pre malé a stredné firmy

Prečo je plánovanie dôležité a čo majiteľom prinesie?
Ako môžu majitelia získať kontrolu nad firmou?
Ako prežiť rozširovanie firmy v zdraví?

29.január 2019, od 9:00 – cca 13:00
Lektorka: Ing. Soňa Sopóci Brchnelová
BC Kerametal - Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, Bratislava

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
( Prihlasovací kód workshopu: 190129)

Elektronická prihláška

Program:
08.30 hod

Prezentácia účastníkov

09.00 hod – cca 13.00 hod

Seminár














Ako získať kontrolu nad firmou?
Čo majiteľovi prinesie strategické plánovanie?
Prečo by mal majiteľ vyžadovať spracovanie finančného plánu firmy?
Ako jednoducho spracovať strategický plán firmy?
Na čo sa v plánovaní často zabúda?
Ako objektívne kontrolovať firmu a zamestnancov?
Ako nezahltiť firmu tabuľkami?
Ako zistiť budúci vývoj firmy v predstihu?
Ako zaviesť štatistiky?
Čo hrozí firme bez štatistík?
DISKUSIA
Networking

Prakticky orientovaný seminár je určený majiteľom a riaditeľom malých a
stredných firiem, ktorým poskytne návody, rady aj bez potreby finančného
vzdelania ako aj osobné skúsenosti z dlhoročnej manažérskej a
podnikateľskej praxe lektorky.

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29
tel.: 02/48291 257
e-mail: jela.bielikova@sopk.sk

Záväzná prihláška

FINANČNÉ PLÁNOVANIE A KONTROLING
pre malé a stredné firmy
Kód seminára:

190129

Dátum:

29.január 2019

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................

Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................

Firma: .........................................................................Tel.č..................................................

Adresa, PSČ: ........................................................................................................................

IČO: .............................................................
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní jej osobných údajov V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská regionálna komora SOPK
(ďalej len „BRK SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821 07 Bratislava, IČO: 30842654, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie
uvedenej akcii ( seminár, workshop, biznis raňajky, exkurzia, konzultačný deň a pod. ) BRK SOPK (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú
poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu ( ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím
údajom „Názov spoločnosti". Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe
plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou ( prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. BRK SOPK
týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať
o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich
osobných údajov a ich prenosnosť ; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté
osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy BRK
SOPK a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti
prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk

Dátum:

Pečiatka a podpis:

