UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 26-27.10.2017

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

4. Forum Nowoczesnego Controllingu
LEAN, czyli nie tylko o controllingu produkcji
Inspiracje – narzędzia - praktyczne rozwiązania

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Dzień 1: Inspiracje

1.

1.

e-mail uczestnika

2.
3.
4.
5.
6.

Metody planowania produkcji – optymalizacja przepływów
w organizacji
Systemy controllingu w firmie produkcyjnej – nowe
możliwości, efektywne rozwiązania
ANOVA – analiza wariacji procesów, czyli statystyka na
usługach controllingu
Round Tables – interaktywne spotkanie z prelegentami,
grupy dyskusyjne
Controlling systemu zarządzania jakością – ile to kosztuje, co
i jak się mierzy, jakie przynosi korzyści
Wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing – kluczowe
czynniki sukcesu

Dzień 2: Rozwiązania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LEAN i KAIZEN w pracy controllera
Modelowanie kosztów produkcji i marży na produkcie
końcowym
Plan sprzedaży i jego transmisja na plany produkcji
Kalkulacja kosztów niewykorzystanych oraz maksymalizacja
wykorzystania zdolności produkcyjnych
Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK/RPCA)
w praktyce przedsiębiorstwa produkcyjnego
Proces budżetowania kosztów i wyniku zakładu
produkcyjnego
KPI w produkcji – zestaw uniwersalny czy „szyty na miarę”?

Wykładowcy: zespół ekspertów
Dla prenumeratorów „Finansów i Controllingu”, „Controllingu
i Rachunkowości Zarządczej”, „Internetowego Serwisu Controllingu”
oraz „Informacji Zarządczej”
cena specjalna 1 290 zł netto
Przy zapisie 2 i 3 osób z jednej firmy – rabat 5%
Przy zapisie powyżej 3 osób z jednej firmy – rabat 10%
UWAGA: rabaty nie łączą się

2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
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 Forum. 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 Forum. 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

