
Pozvánka na seminář:  
 

 Efektivní řízení firmy za využití dotací z EU  
 

Trápí Vás obchodní rozpracovanost, řešíte oblast řízení vztahů se zákazníky či 
vnímáte potřebu řešit oblast řízení nákladů a optimalizaci profitability?  

 
Společnost Asseco Solutions, a.s., ve spolupráci se společnostmi Inter-Consult s.r.o., 

MATRIX, a.s.  a Centrum evropského projektování, a.s., Vás zve na specializovaný 
miniseminář.  

 

 

Vážený pane, Vážená paní. 
 
  Velice rádi bychom Vás, nebo zástupce Vaší společnosti pozvali na seminář, který jsme 
připravili pro všechny z Vás, kteří se zajímají o problematiku plánování, řízení a 
vyhodnocování obchodních aktivit a nákladů. Seminář je zaměřen na reálné aplikování 
řízení obchodních aktivit metodou Solution Selling a dále možnosti a nástroje 
pro detailní analýzu a řízení nákladů s cílem maximalizace zisku. Vedle 
teoretických a především praktických příkladů uvedených témat vystoupí zástupci 
společností, které se specializují na poskytování a zprostředkování dotačních titulů z EU. 
 
   Aktuální hospodářský vývoj na trhu vyvolává reakce, jejichž cílem je zvýšení efektivity 
obchodních činností a snižování nákladů. Jedním z důležitých souvisejících požadavků je 
přechod na procesní řízení, které bude optimalizovat důležité procesy v organizaci za 
využití moderního informačního, resp. ERP systému.       
      
Obsah semináře 
 
� Řízení a obchodních procesů a aktivit metodou Solution Selling 

 

� Řízení a plánování nákladů – forecasting, analýza, controlling 
 

� Možnosti dotační podpory pro vaše podnikání a investice - ICT v Podnicích 

� Zkušenosti s dotacemi spol. MATRIX, a.s. – vystoupení zástupce spol. 
 

 
  Tento seminář se koná od 9:00 hod. do 13:30 hod. dne 15. dubna v Hradci 
Králové v moderních prostorách Studijní a vědecké knihovny v HK.  
      
Bližší informace o programu naleznete na uvedeném odkazu: 
http://www.assecosolutions.eu/cz/novinky/planovane-akce.html 
 
  
     Na výše uvedené internetové adrese je také možnost registrace na seminář 
prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře. V případě Vašeho zájmu Vás tedy 
prosíme o jeho vyplnění, nejpozději však do 13. 4. 2010, popř. na tel.: +420 495 809 
211, či e-mailu: lukas.toman@assecosol.cz. Kapacita akce je omezená.  
 
Za pořádající společnost se těším se na osobní setkání s Vámi 
 
Ing. Lukáš Ontl 
Vedoucí obchodu 
Asseco Solutions, a.s.,pobočka Hradec Králové 

www.assecosolutions.eu 

 

 


