Razvijamo vašo vrhunskost!

Prihodnost vašega družinskega podjetja?

4.0

Poslovni fitness in wellness

Štirje stebri vrhunskosti

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE IN
STROKOVNO ZNANJE ZA ANALIZO
IN OCENJEVANJE KONKRETNIH
PROBLEMOV

POVEZOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ
Z RAZLIČNIH PODROČIJ
(organizacija dela, ekonomija, pravo,
HR)

PRIPRAVA PROJEKTA – NAČRTA
UKREPOV

Spoznajte, kako obvladovati pravna in
davčna tveganja, s katerimi se srečuje
vaše družinsko podjetje in ga pripravite
na prihodnost
Vljudno vabljeni na prebojnik, usmerjen k iskanju rešitev: Spoznajte, kako obvladovati
pravna in davčna tveganja, s katerim se srečuje vaše družinsko podjetje in ga pripravite na
prihodnost. Udeleženci boste seznanjeni z “zemljevidom” pravnih in davčnih norm, ki so za
družinska podjeta pomembne in jih morajo le ta pri urejanju odnosov v družinskem podjetju
upoštevati.
Poudarek bo dan upravljanju družinskega podjetja in njegovi pravni organiziranosti
(priprava družinske ustave, dedovanje, prenos podjetja na potomce, prodaja podjetja,…).
Individualiziran pristop vsakemu od udeležencev omogoča usmeritev na tista tveganja, s
katerimi se srečuje v družinskem podjetju iz katerega izhaja. S pripravo akcijskega načrta
bomo skupaj poiskali najboljše možne odgovore.
Cilj in namen prebojnika:
1. Izdelava profila družinskega podjetja.
2. Opredelitev pravnih, upravljavskih/organizacijskih in davčnih tveganj v družinskem
podjetju.
3. Izdelalava akcijskega načrta z naborom ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti
tveganjem.
Za učinkovito reševanje problemov in odpravo ozkih grl boste pred srečanjem prejeli
vprašalnik za opredelitev razvojne faze vašega družinskega podjetja, predpripravljenosti na
zamenjavo generacij in pravnih ter davčnih tveganj, ki ste jim izpostavljeni. S pomočjo vaše
samoanalize bomo prilagodili vsebino programa, služila pa bo tudi kot podlaga za pripravo
akcijskega načrta ukrepov.

OSVEŽITEV (FOLLOW-UP) Z
AKCIJSKIM COACHINGOM PO
IZOBRAŽEVANJU,
IZVEDBA AKCIJSKEGA NAČRTA

RAZVIJAMO VAŠO VRHUNSKOST!
▪ www.perfectus.si ▪ +386 (0) 599 42 160 ▪ prodaja@perfectus.si ▪

IZVAJALCI
mag. Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA, je pravnik s petnajstletnimi
izkušnjami s področja upravljanja družinskih podjetij. Svetoval je
številnim družinskim podjetjem pri oblikovanju družinske ustave
(npr. Jezeršek Gostinjstvo) in pri izvedbi tranzicije iz ene generacije na
drugo. Je predavatelj na strokovnih srečanjih s področja družinskega
podjetništva (npr. www.druzinska.si). Magistrsko delo z naslovom
“Pravni vidiki pojma družinsko podjetje - family business” je posvetil
pravni problematiki delovanja družinskih podjetij.

Litostrojska 44e
1000 Ljubljana
T: +386 (0) 599 42 160
E: prodaja@perfectus.si
W: www.perfectus.si

Termin: 29.3.2017 v Ljubljani
(Lokacija bo sporočena naknadno)

DODATNO PO
IZOBRAŽEVANJU

Trajanje: 09:00 - 13:00
Kotizacija: 240,00 EUR + 22 % DDV

Opcijsko: individualno
svetovanje po potrebi
(storitev ni vključena v ceno)

Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. IBAN SI56 6100 0000
9493 640 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana.
Cena vključuje gradivo in napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo prebojnika. Na samem
srečanju pa povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog
in izdelavo akcijskega načrta. Več o prodajnih pogojih si preberite na spletni strani.

PRIJAVNICA
Natisnite in izpolnite prijavnico ter jo pošljite na prodaja@perfectus.si ali na naslov Litostrojska 44e, 1000 Ljubljana
Lokacija:

Termin:

Ime in priimek udeleženca:

Podjetje:

Naslov:

Davčna številka podjetja:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Elektronski naslov:
Žig in podpis:
Kje ste izvedeli za nas (obkroži): newsletter / spletna stran / socialna omrežja
Drugo:
Udeležbo na prebojniku potrdite z vplačilom kotizacije najkasneje 3 dni pred izvedbo. Ob prijavi na prebojnik vam bomo na vaš e-naslov poslali
predračun.
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