UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 25-26.10.2018

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

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Innowacyjne przedsiębiorstwo, nowoczesny controlling
Wyzwania – Inspiracje - Rozwiązania

Program:
Dzień 1:
Panel 1: Controlling w obliczu transformacji
1. Czy nadejdzie dzień, w którym roboty i automaty przejmą
pracę finansistów?
2. Agile product management na przykładzie projektów IT
3. Automatyzacja w controllingu projektów – szanse i zagrożenia
Panel 2: Inspiracje - innowacje
1. Jak podejść do ustalania priorytetów na produkcji i nie tylko –
systemowe usprawnienie organizacji zgodnie z Theory of
Constraints
2. Gemba Makes the Profit – czyli controlling zintegrowany
z kulturą organizacji i działalnością Kaizen
3. Zarządzanie według Programu Projektów Rozwojowych – jak
zarządzać wieloma projektami finansowymi w tym samym
czasie
Dzień 2:
Panel 3: Wyzwania controllingu szansą dla rozwoju biznesu
1. Modyfikacja procesu budżetowania – szansa czy konieczność?
2. Powiązanie koncepcji controllingowych oraz systemów BI –
przykład rozwiązania wspierającego partnerstwo biznesowe
controllera i menedżera oraz szansa rozwoju biznesu
3. Analityka Big Data w kontekście codziennych działań
controllingowych

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Panel 4: Informacja zarządcza sposobem adaptacji do
biznesowej rzeczywistości
1. Analizy self-service vs raportowanie zarządcze
2. Praktyczne wskazówki jak sprawnie stworzyć podręcznik zasad
projektowania informacji zarządczych wg standardów IBCS®
3. Raportowanie w Excelu z Zebra BI dla celów zarządzania
projektami

Telefon

Wykładowcy: zespół ekspertów



Faks
Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptacją regulamin
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf

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.

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 1 590 zł netto
Dla prenumeratorów „Finansów i Controllingu”, „Controllingu
i Rachunkowości Zarządczej”, „Internetowego Serwisu Controllingu” oraz
„Informacji Zarządczej” cena specjalna 1 390 zł netto
Oferta FIRST MINUTE do 07.09.2018 – 1 390 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

Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach
branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego
zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką
Prywatności. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania
oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt:
marketing@explanator.pl.
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Wydrukuj formularz

