
Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.

Podnikatelia, máte už rok 2023 naplánovaný? A aby vás niečo  
nezaskočilo, je dobre byť pripravený. Expertka na plánovanie a 
kontroling sa podelí o svoje dlhoročné skúsenosti s budovaním 
podnikateľských projektov a ich riadením. Poskytne aj návody 
a odporúčania, ako si nastaviť jednotlivé kroky pre úspešné 
fungovanie podnikania a upozorní na chyby, ktorým by ste sa 
mali počas nového roka vyvarovať. 

HARMONOGRAM MODULOV:
1.deň (28.11.):
Strategické a finančné plánovanie a kontroling
2.deň (29.11.):
Organizácia podnikania a jeho procesov
3.deň (30.11.):
Obchodné a marketingové plánovanie 

ONLINE

28.-30.11.2022
9.00 – 13.00 hod.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom  
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt na tím:
RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk
RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3NMCwfc

Plánovanie, procesy 
a kontroling  v kocke

https://www.npc.sk/sk/events/planovanie-procesy-a-kontroling-v-kocke/
https://bit.ly/3NMCwfc
https://www.npc.sk/sk/events/planovanie-procesy-a-kontroling-v-kocke/


ČO SA DOZVIETE:

 » prečo je dobré robiť biznis plány 
 » čo nám prinesie biznis plán
 » ako zostaviť strategický plán
 » čo všetko musí obsahovať finančný plán
 » ako spracovať reálny finančný plán
 » čo znamená v úplnosti kontroling a ako ho robiť efektívne
 » ako zistiť, v akej kondícii sa nachádza podnikanie
 » čo by ste mali sledovať, aby ste sa nezahltili číslami a tabuľkami
 » ako finančný plán súvisí s cenotvorbou

Strategické a finančné plánovanie 
a kontroling28

 » ako súvisí motivácia a zodpovednosť zamestnancov
 » prečo podriadení neplnia úlohy
 » ako efektívne zorganizovať podnikanie
 » prečo sú niektoré biznisy úspešnejšie a iné nie
 » ako zostaviť procesy tak, aby všetko na seba logicky nadväzovalo 
 » ako zaistiť neustále sa zlepšovanie
 » čo je šťastie a ako ho dosahovať
 » čo je hybnou silou rozvoja personálu
 » ako dostať úlohy vykonané
 » ako mať úspešný tím

Organizácia podnikania
a jeho procesov29

 » ako si naplánovať obchodné a marketingové aktivity
 » ako budovať dôveru so zákazníkom
 » aký je rozdiel medzi marketingom a propagáciou
 » najčastejšie chyby v marketingu a propagácii
 » ako neprísť o existujúcich klientov
 » ako efektívne získavať nových klientov
 » najčastejšie chyby obchodníkov
 » zásady úspešného obchodného tímu

Obchodné a marketingové plánovanie30

VÁŠ LEKTOR JE

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.

Ing. Soňa Sopóci  
- je držiteľkou 

medzinárodného 
certifikátu procesného 
špecialistu a konzultanta 
pre oblasť zlepšenia 
fungovania firmy a jej 
kontroly. Zameriava sa na 
zvyšovanie produktivity 
firiem, ich procesnú 
organizáciu, strategické 
a finančné plánovanie 
a kontroling a meranie 
výkonnosti firmy a jej 
procesov.


