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

Viete od čoho závisí, či bude mať firma úspech? Počas troch 
dní pomenujeme a zanalyzujeme tri kľúčové parametre 
úspechu a udržateľnosti akéhokoľvek podnikateľského 
zámeru. O svoje skúsenosti sa s vami podelí podnikateľka, 
bývalá manažérka korporátnych i súkromných firiem. 
Predstaví systém budovania firmy, ktorá dosahuje ciele 
obchodné, finančné i ľudské.

Harmonogram podujatia:
1. deň (8.2.):
Systém
2. deň (9.2.):
Ľudia
3. deň (10.2.):
Ja sám / sama

Ako vybudovať úspešný biznis

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

8.-10.2.2021
13.00 – 17.00 hod.

ONLINE
Microsoft Teams

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3sCfCwg

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

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

https://www.npc.sk/sk/events/ako-vybudovat-uspesny-biznis/
https://www.npc.sk/sk/events/ako-vybudovat-uspesny-biznis/
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Systém
8.2. / 13:00 – 17:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » ako vybudovať systém, ktorý bude nástrojom, nie zbraňou
 » ako nastaviť funkčnú obchodnú politiku
 » prečo kontrola nie je strašiak, ale dobrá kamarátka
 » trendy v systémových krokoch úspešných firiem
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Ľudia
9.2. / 13:00 – 17:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » manažment má svojho inovatívneho brata „Leadership“
 » čo znamená interný a externý klient 
 » je pravdou, že práca s ľuďmi je tá najťažšia práca?
 » aká zmena nás čaká vo vzťahu predávajúci – kupujúci 
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Ja sám / sama
10.2. / 13:00 – 17:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » je pravdou, že všetci sú nahraditeľní?
 » niečo viac o emóciách a ako s nimi pracovať
 » aký zmysel v podnikaní majú autenticita, integrita a synchronicita
 » tradičné aj odvážne tipy ako plánovať čas
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DETAILNÝ HARMONOGRAM PODUJATIA:

Ing. Ivana Havranová, ACC - počas svojej 
kariéry bola pri zrode niekoľkých úspešných 

tímov a projektov. Pracovala vo vrcholovom 
manažmente v oblasti obchodu a služieb. 
Štartovala firmy, ktoré začínali alebo boli pred 
krachom. Dnes pracuje ako kouč, tímový kouč, 
konzultant a lektor. Je spoluzakladateľkou 
vzdelávacieho programu „expertklub“ pre 
manažérov - lídrov. 

Váš lektor je  

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3sCfCwg
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