Poslovna točka SPOT svetovanje Koroška vabi na brezplačno spletno delavnico za potencialne podjetnike
in delujoča podjetja:

»UPRAVLJANJE S FINANCAMI za podjetja«
03.06.2021 od 10:00 - 12:00 ure
spletni dogodek na platformi Zoom
Delavnica je namenjena:
Vsem podjetjem, samostojnim podjetnikom, samozaposlenim, popoldanskim s.p.-jem ter potencialnim
podjetnikom, ki se soočajo z izzivi upravljanja s financami v sklopu svojega podjetja.
Delavnica se bo izvedla v dveh delih:
PRVI DEL
- Osnove podjetniških financ - kako si je podobno vodenje osebnih financ ter vodenje podjetniških
financ? Kako paziti na dolgove in denarni tok?
- Največje napake na začetku podjetništva in kako se jim izogniti - zaradi česa propade največ podjetij
na začetku in kako naravnati podjetje na finančni uspeh?
- 7 praktičnih nasvetov za uspešno vodenje podjetja - obdelamo 7 konkretnih in praktičnih napotkov,
ki vsakemu začetniku podjetniku pomagajo do hitrejšega uspeha.
- Pregled naložbenih razredov in možnosti investiranja - v zadnjih dveh sklopih pregledamo naložbene
opcije, ki jih lahko izkoristijo tako fizične osebe kot podjetja – pregled delnic, ETF skladov, plemenitih
kovin, obveznic, bančnih naložb, nepremičnin in kriptovalut med katere naložbe sestaviti svoj portfelj
naložb in v kakšnih odstotkih.
DRUGI DEL
- praktična primera investiranja - kako in kam lahko danes investira dinamični investitor in kam nekdo,
ki je manj naklonjen tveganjem + napotki, kako učinkovito nadzirati svoje investicije in kaj početi, ko
trgi padajo ter kaj početi, ko trgi rastejo.
- Vprašanja in odgovori - na koncu 30 minut posvetimo posebej vprašanjem udeležencev, da v zadnjem
delu pridobijo še več dodatnih praktičnih napotkov in nasvetov!
Izvajalec: Matjaž Štamulak
- 17 let izkušenj iz področja svetovanja fizičnim in pravnim osebam
- Pridobljena vsa dovoljenja za opravljanje posla finančno – investicijsko svetovanje
- Licenca za investicijsko svetovanje in upravljanje premoženja
- Več kot 60 strokovnih člankov
- Izvedba več kot 500 različnih predavanj in 100 celodnevnih delavnic na temo upravljanja z denarjem
in investiranja
- Ustanovitelj in direktor Inštituta za neodvisnost
- Sodeloval v projektih Mladi Slovenije, Skupnost Slovenskih podjetnic, GZS, Ekonomska fakulteta.

TERMIN IN LOKACIJA:
Spletni dogodek na platformi ZOOM, v četrtek, 03.06.2021 od 10:00 - 12:00 ure.
PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:
• do torka, 01.06.2021 preko spletnega obrazca:
• prijavni obrazec za PODJETJA (S.P., D.O.O., zavod) – prijavite se TUKAJ.
• Prijavni obrazec za FIZIČNE OSEBE – prijavite se TUKAJ.
• vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 031 357 311.
Vsa navodila v zvezi z dostopom do webinarja in ostalimi podrobnostmi prejmete na dan dogodka.
Delavnica je za udeležence brezplačna.
Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

