Όµιλος Εταιριών
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1989

400.000…
στελέχη
μας έχουν
εμπιστευθεί
για την
επιμόρφωση τους.
Μήπως ήρθε
η ώρα και

Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.

για εσάς;

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

CREDIT POLICY FORMULATION
RISK ASSESMENT
DEBTORS MANAGEMENT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

∆ευτέρα 8 Απριλίου 2019
Τρίτη
9 Απριλίου 2019
17:00-21:00
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεµινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη των
τµηµάτων πιστωτικού ελέγχου και λογιστηρίου. Επίσης, σε
όλα τα διοικητικά στελέχη που εµπλέκονται στο σχεδιασµό
και την υλοποίηση της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης.

Πανεπιστηµίου 58 Αθήνα
Αίθουσες εκπαίδευσης Οµίλου MF
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

PostgraduateCertificate Business Administration
Sunderland - ΜΒΑΠανεπιστηµίου Sunderland.
∆ιαθέτει πολυετή εµπειρία στην διαχείριση οφειλών
και στην αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου.
Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής ενηλίκων µε µεγάλη
διδακτική εµπειρία.

Με την λήξη του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να
γνωρίζουν
τα
πλεονεκτήµατα
της
αποτελεσµατικής
διαχείρισης των πιστωτικών υπολοίπων και να αξιολογούν
τον
πιστωτικό
κίνδυνο
(σχεδιασµό,
αξιολόγηση,
παρακολούθηση, είσπραξη καθυστερηµένων οφειλών, νοµική
διεκδίκηση)

Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια στο www.mfgroupoikonomotexniki.gr
∆ΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου
Web Site:

&

ΟΜΙΛΟΣ MF Οικονοµοτεχνική

Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.3219665 , 210.3229398
Πανεπιστημίου 58
Τηλ: 210.3305070
http: \\ www.mfgroupoikonomotexniki.gr
Email:

Fax: 210.5200122
Fax: 210.3218765
Fax: 210.3305071
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ο

Μέρος 1
Πιστωτική πολιτική και χρηµατοοικονοµική ανάλυση
Πιστωτική πολιτική
• Στόχοι – κατηγοριοποίηση πελατών
• ∆ιαµόρφωση πιστωτικής πολιτικής
• Ο ρόλος του πιστωτικού ελέγχου και η συνεργασία µε
τα τµήµατα της επιχείρησης
• Τµήµα πωλήσεων και πιστωτικός ‘ελεγχος
• Τρόποι κάλυψης οφειλών
Μέθοδοι αξιολόγησης οφειλέτη
• Οριζόντια ανάλυση
• Ανάλυση τάσης
• Κάθετη ανάλυση
• Ανάλυση αριθµοδεικτών

Ανάλυση αριθµοδεικτών
• Αριθµοδείκτες ρευστότητας
• Αριθµοδείκτες δραστηριότητας
• Αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ή
χρέους ή µόχλευσης
• Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας
• Ο δείκτης χρεοκοπίας Ζ
Νοµική αντιµετώπιση οφειλών
• Καλές πρακτικές διαχείρισης
• Ενοχικό και εµπράγµατο δίκαιο

Μέρος 2ο
∆ιαπραγµάτευση και αποτελεσµατική επικοινωνία
Τηλεφωνική διαπραγµάτευση
•

•
•
•
•
•

Η «γλώσσα του σώµατος» στην τηλεφωνική επικοινωνία

Η σηµασία του τηλεφώνου ως µέσο
επικοινωνίας – γιατί δεν είναι όλοι κατάλληλοι
για τον ρόλο.
Τα στάδια της είσπραξης
Προετοιµασία τηλεφωνικής επικοινωνίας
Τα στάδια της διαπραγµάτευσης των
εισπράξεων
Ορθή διαδικασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας
Εναλλακτική τακτική σε περιπτώσεις αδυναµίας
εξόφλησης οφειλών

•
•
•
•
•
•
•
•

Μέθοδοι ανάγνωσης της ψυχολογίας του πελάτη
Τρόποι αποτελεσµατικής επικοινωνίας –
Μέθοδοι χειρισµού αντιρρήσεων και δικαιολογιών µε
παραδείγµατα.
Πώς θα επιτύχουµε αµοιβαίο όφελος win-win.
Tηλεφωνική είσπραξη µέσω εξωτερικών συνεργατών
(collection agencies)
Πότε συµφέρει η συνεργασία
Τρόποι επιλογής του καταλληλότερου
Καλές πρακτικές και ηθικός κώδικας επικοινωνίας µε
τον πελάτη.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
(10 Εκπαιδευτικές Ώρες)
•
•
•

•
•
•

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος, στα τηλ:
210/5284328 &fax: 210/3218765.
Το σεµινάριο µπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία µας αναλαµβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και
αποπληρωµής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας.
Η εξόφληση του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µόνο µε κατάθεση στους Λογαριασµούς ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ040 / 472897 - 17- IBAN GR 88
0110 0400 0000 0404 7289 717 - SWIFT ETHNGRAAµέχρι και 10 ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το
καταθετήριο στο fax: 210/5200122 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου προσφέρονται CoffeeBreaks.
Το σεµινάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις δικές σας επιχειρησιακέςανάγκες.

Η παρούσα επικοινωνία πραγµατοποιείται µε τη συγκατάθεσή σας και στα πλαίσια της επί σειρά ετών ενηµέρωση της επιχείρησής σας σχετικά µε τα επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει η
Εταιρεία µας. Η εταιρεία µας σέβεται απόλυτα την επιθυµία σας να µην λαµβάνετε ενηµερωτικά fax για τις επί σειρά ετών υπηρεσίες επιµόρφωσης που παρέχει σε στελέχη επιχειρήσεων. Αν παρόλα
αυτά λάβατε το fax χωρίς να το ζητήσετε ή δεν επιθυµείτε πλέον τις υπηρεσίες µας, σας ζητούµε συγνώµη για την αναστάτωση. Για την άµεση διαγραφή σας, παρακαλούµε στείλτε µας ηλεκτρονικό
µήνυµα (email) στο diagrafi@oikonomotexniki.gr ή επικοινωνήστε µαζί µας στο 210 5284 300. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam διότι διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.
2471/2006, Ν. 3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριµένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας µας και σας δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ CREDITPOLICYFORMULATION
RISK ASSESMENT DEBTORS MANAGEMENT
8, 9/4/2019, 17:00-21:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο∆ΟΣ
Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.
FAX

ΤΗΛ.
E-MAIL
ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

MΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΜΚΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝHΣΗΣ

ΑΦΜ

Α.∆.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ.

1.
2.
3.
4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΦΜ ΥΠΕΥΘ.ΛΑΕΚ
Ε-ΜΑΙL

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….………………… ΤΗΛ. …………………….……
ONOΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ…………………………………………… ΤΗΛ. ……………..……
Υπεύθυνη Προώθησης Σεµιναρίου : τηλ : 210-5284327
Ε-MAIL: education@oikonomotexniki.gr

Fax : 210 3218765

Υπογραφή : ………………………………………. Ηµεροµηνία:………………………………………….

ΕΠ/∆∆Π-75-01/01

Εκδ./Αναθ. :1.0

