
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, počas troch dní sa pozrieme na základne 
piliere úspešnej firmy. Množstvo príležitostí a informácií, 
ktoré sa na nás valia, zneisťujú rozhodnutia, ktorým 
smerom sa budeme v podnikaní uberať. Príďte si objasniť, 
kde sa v podnikaní i v živote práve nachádzate a aj to, kam 
sa chcete dostať.

Strategické riadenie firmy

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

ONLINE

6 - 8.12.2021
12:00 - 16:00 hod.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/2YoXFH5

HARMONOGRAM KURZU:
1.deň (6.12.):
Vízia, ciele, hodnoty podniku 
2.deň (7.12.):
Základné piliere podniku
3.deň (8.12.): 
Predaj je až na prvom mieste 
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ČO SA DOZVIETE

Ing. Monja Prole  - svoje dvadsaťročné 
skúseností z oblasti manažmentu a riadenia 

firmy  odovzdáva podnikateľom ako  mentor v oblasti 
podnikania prostredníctvom osobných mentoringov a 
školení. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu                     
Ja vs. podnikateľ určeného najmä podnikateľom, ktorí 
chcú byť úspešní , ale zároveň chcú mať rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom. Je aj členka Business 
Network International BNI a podporuje rast podnikateľov 
prostredníctvom networkingu.

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 

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.

Predaj je až na prvom mieste 
ČO SA DOZVIETE?
 » Obchodná stratégia
 » Rozširovanie siete potenciálnych partnerov
 » Tvorba a vyhodnocovanie plánov
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ČO SA DOZVIETE?
 » SWOT analýza
 » Organizačná štruktúra
 » Finančný plán

Základné piliere podniku
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ČO SA DOZVIETE?
 » Definovanie produktu alebo služby
 » Kto sú naši zákazníci?
 » Analýza konkurencie

Vízia, ciele, hodnoty podniku
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