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για εσάς;

ΝΕΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παρασκευή
5
Απριλίου
16:00 –21:00
Σάββατο
6
Απριλίου
09:30 –14:30

2019
2019

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πειραιώς MBA in Finance
E.S.C.E.M. Γαλλία, τέως ∆ιευθυντικό Οικονοµικό
Στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών. ∆ιαθέτει
µεγάλη εκπαιδευτική εµπειρία σε µεταπτυχιακά
προγράµµατα και σεµινάρια ενηλίκων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεµινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης που δεν
κατέχουν ιδιαίτερες γνώσεις
λογιστικής και χρηµατοοικονοµικών,
όπως στελέχη Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Logistics, ∆ιοίκησης,
Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εξαγωγών, Εξυπηρέτησης
πελατών,
Πιστοληπτικού ελέγχου κλπ. Αφορά όλους όσους πρέπει να γνωρίζουν
τα χρηµατοοικονοµικά της επιχείρησής τους ή θέλουν να κατανοούν
και να ερµηνεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις άλλων εταιρειών,
όπως πελατών, προµηθευτών, ανταγωνιστών κλπ ώστε να παίρνουν
τις σωστές αποφάσεις.
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του σεµιναρίου είναι µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να
παρουσιάσει
στους
συµµετέχοντες
τις
βασικές
γνώσεις
χρηµατοοικονοµικών µιας επιχείρησης και να τους εκπαιδεύσει να
κατανοούν, να ερµηνεύουν, και να αναλύουν τις οικονοµικές
καταστάσεις, µε στόχο τη λήψη σωστών επιχειρηµατικών αποφάσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρουσίαση ,ανάλυση και κατανόηση των γενικών και ειδικών παραγόντων,
• που επηρεάζουν την επιχείρηση στον τοµέα δραστηριότητάς της, (ενδοεπιχειρησιακά – εξωτερικά), (PEST,
SWOT analysis).
• Παρουσίαση ,ανάλυση και κατανόηση των βασικών οικονοµικών και λογιστικών εννοιών που απαρτίζουν τα
οικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης.
• Χρήση και κατανόηση βασικών αριθµοδεικτών.
• Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που µεγιστοποιούν την ασφαλή διαχείριση πελατολογίου, προµηθευτών
,λοιπών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 12 Εκπαιδευτικές Ώρες
•
•
•
•
•

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 στο Λογαριασµό ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACC No 5050 030221 686 πριν την
έναρξη του σεµιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210-5200122).
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεµινάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα επιµορφωτικά µας προγράµµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το παρόν, αποστέλλονται στην επιχείρησή σας στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας µας και της συνεχούς ενηµέρωσής σας, µε
σκοπό την έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση για το εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα σεµιναρίου, που ενδιαφέρει τα στελέχη σας.
Αν , παρά ταύτα, η εταιρεία σας δεν επιθυµεί πλέον την ενηµέρωση αυτή, παρακαλούµε να µας αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) στην διεύθυνση diagrafi@oikonomotexniki.gr ή να
επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς, τηλ. 210 5284300.
Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam, διότι διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2741/2006, Ν.3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριµένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των
στοιχείων της εταιρείας µας και σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής µας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

5 & 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, 16:00-21:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟΣ
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
ΟΑΕ∆ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
PASSWORD:

USERNAME:
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

ΗΜΕΡΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΦΜ ΥΠΕΥΘ.ΛΑΕΚ

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ

Ε-ΜΑΙL

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 350 €
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….………………… ΤΗΛ. ……………………….……
ONOΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ…………………………………………… ΤΗΛ. ………….……..……
Υπεύθυνη Προώθησης Σεµιναρίου : τηλ : 210-5284327
Ε-MAIL: education@oikonomotexniki.gr

Fax : 210 52221016

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

