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Pénzügyi ismeretek alapképzés
A gazdasági válság sok vállalkozást érintett negatívan. Szükség van egy új
szemléletmódra, amellyel a vállalkozók képessé válnak felmérni és hatékonyan kezelni a
saját működésükből eredő pénzügyi és egyéb kockázatokat.
KIKNEK AJÁNLJUK?
Induló és már működő kis- és középvállalkozások
tulajdonosainak, pénzügyekben érintett kollégáinak,
vezetőinek
Azoknak, akiknek szándékukban áll hitelt felvenni, de
nem tudják, hogyan fogjanak hozzá a hitelkérelem
megírásához
Bárkinek, akit érdekel, mitől működik vagy nem
működik egy vállalkozás
A TRÉNING RÉSZTVEVŐI KÉPESEK LESZNEK
Megérteni a banki hitelezés fő elveit, és ezáltal önálló megírni
egy hitelkérelmet
Megérteni piacuk működését
Átlátni, milyen potenciális stratégiát választhatnak, és vajon a
választott stratégiájuk sikeres-e
Felismerni, a hatékonysági tényezőket és a sikert
veszélyeztető kockázatokat a piacukon
Értelmezni és készségszinten alkalmazni néhány – a
vállalkozás szempontjából - kiemelten fontos és sokatmondó
pénzügyi mutatószámot
Megállapítani, hogy pontosan mire megy el a pénz, és hogyan
lehet jobban megfogni
Hitelfelvételt megelőzően azonosítani a hitelcélokat, majd
utólag azok teljesülését
MILYEN MÓDSZERREL DOLGOZUNK?
Tréning módszertannal
Sok közös csoportmunkával
Saját (résztvevői) tapasztalatokra építve
Konkrét esettanulmányok feldolgozásával
Példamesék értelmezésével
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TEMATIKA
Szempontváltás fontossága (külső rálátás fontossága).
Számviteli egyszeregy: számviteli alapfogalmak érthetően, 1 órában.
Melyek a fő pénzügyi és működési kockázatok?
Milyen adatokat, információkat kér tőlünk a bank, és mit tud meg
belőlük? Mit tudhatunk meg belőlük mi magunk?
Tulajdonosok és menedzsment. Mit tehetnek a vállalkozásért, és miért
jelenthetnek kockázatot?
Piacismeret. A piac fő jellemzői.
Stratégia. Alapstratégiák. Melyik mikor sikeres?
SWOT analízis. A vállalkozás sikertényezőinek azonosítása, mérésükre
mutatószámok meghatározása.
Vállalkozás kockázati faktorainak meghatározása. Kockázatkezelési
stratégiák.
Alapszintű pénzügyi megközelítések (sok-sok példával) a saját
vállalkozásunkkal kapcsolatban. Mit mond a banknak a mérlegünk, és
miért jó mindez saját magunknak?
A hitelkérelem összeállítása.
MOLNÁR ESZTER, VEZETŐ TRÉNER BEMUTATÁSA
Okleveles tréner, közgazdász
10 év banki kockázatkezelői és 4 év pénzügyi tanácsadói tapasztalat
6 év oktatási gyakorlat
Kiemelt referenciák: a magyar piac több meghatározó pénzintézete
KAPCSOLAT
Telefon:
Web:
E-mail:

20/775-1618
www.mandora.hu
molnar.eszter@mandora.hu
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