UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
szkolenie
19.05 – 23.06.2017 WARSZAWA

Certyfikowany Manager Zakupów

Zawartość kursu i harmonogram:

6-tygodniowy kurs obejmuje:
•
•
•

•
•
•

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

2 warsztaty stacjonarne
4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do
samodzielnej pracy w domu
Pendrive zwierający narzędzia: prezentacje, narzędzia
analityczne, przydatne strategie i techniki zakupowe, testy,
scenariusze case’ów negocjacyjnych, nagrania video
przeprowadzonych ćwiczeń negocjacyjnych
Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów
stacjonarnych
Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
Certyfikat Managera Zakupów

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.

Harmonogram kursu:
Warsztaty stacjonarne
19.05.2017, Warszawa

Moduł 1: Rola zakupów i organizacja procesu
zakupowego, funkcja i zadania Managera
Zakupów

Lekcja multimedialna
26.05.2017

Moduł 2: Zarządzanie kategorią produktów

Lekcja multimedialna
02.06.2017

Moduł 3: Wybór dostawców i zarządzanie
relacjami z nimi

Lekcja multimedialna
09.06.2017

Moduł 4: Umowa zakupu

Lekcja multimedialna
16.06.2017

Moduł 5: Negocjacje zakupowe

Warsztaty stacjonarne
23.06.2017, Warszawa

Moduł 6: Negocjacje zakupowe – warsztat
praktyczny

e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon

Prowadzący kurs:

Jerzy Żylak
Praktyk z 35-letnim doświadczeniem biznesowym, w tym ponad 17 lat
w zakupach i logistyce. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH
oraz podyplomowych studiów trenerskich w Wyższej Szkole Finansów
i Zarządzania w Warszawie. Był kupcem, Product Managerem,
Dyr. Logistyki i Zaopatrzenia, Dyr. Działu Zakupów. Jego szkolenia
z zakupów uzupełniają wiedzę i rozwijają kompetencje fachowe
uczestników. Są to ćwiczenia, burzliwe dyskusje i analizy praktycznych
case’ów i sytuacji bazujących na doświadczeniach trenera.

Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego
przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty
nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacji dokonać można
wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed
terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania
lub zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany
trenera - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o
takich samych kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.
W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/17

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 1 490 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

