UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 28-29.03.2019

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

Lean Factor(y)
Optymalne procesy, controlling strategiczny, problem-solving

Program:
Dzień 1 – 28 marca 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jak Lean pomaga realizować strategię firmy? Spojrzenie
NIE TYLKO z punktu widzenia produkcji.
Scenariusze decyzyjne z wykorzystaniem rachunkowości
przerobowej – jak podejmować decyzje menedżerskie
w oparciu o przerób i ROI?
Gemba makes the Profit – jak połączyć rachunkowość
zarządczą z pracą każdego działu firmy?
Rekomendacje w zakresie narzędzi Lean Six Sigma do
wykorzystania w optymalizacji procesów – na
przykładzie procesu kadrowo – płacowego.
Raport A3 pomocą w rozwiązywaniu problemów – case
study.
Jaka zmiana jest usprawnieniem i czy wszystkie
problemy warto rozwiązywać? – case studies
z projektów w firmach usługowych.
Hoshin Kanri, czyli jak kaskadować i redukować zbędne
cele.
Sesja Round Tables

Dzień 2 – 29 marca 2019
1.
2.
3.

Najgorsze marnotrawstwo to takie, którego nie
dostrzegamy – narzędzia identyfikacji i eliminacji strat
w procesach biznesowych.
Jak poprawić efektywność prac specjalistycznych –
TWI:MP (Doskonalenie Metod Pracy) w praktyce.
Warsztat TPM: Jak wykorzystać wskaźnik OEE do
zarządzania płynnością finansową?

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

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

Miejscowość

Telefon
Faks

Rabaty za zgłoszenia mnogie:
•
•

5% za zgłoszenie 2-3 osób z jednej firmy
10% za zgłoszenie powyżej 3 osób z jednej firmy

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


Ceny specjalne dla prenumeratorów naszych czasopism
•

1 390 zł netto

UWAGA:
Rabaty za zgłoszenia mnogie i za posiadanie prenumeraty
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.

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.
WEB/19

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 1 590 zł netto
Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły

Data

Zgłaszający

Pieczątka

organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

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.

Wydrukuj formularz

