
ECONOMY RATING a.s., 

Lidická 28, 602 00

Více informací Vám poskytnou:

Mgr. Zuzana Šimberová – telefon: 545 211 105, mobil: 774 709 301 
Bc. Darja Wanke – telefon: 545 211 105, mobil: 777 553 358

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast emailem na adresu zuzana.simberova@economy-rating.cz s uvedením kontaktních údajů:   
jméno a příjmení - instituci - IČ (VS) - DIČ (VS) - telefon (VS) - email. Vstupné uhraďte převodem na účet organizátora ECONOMY RATING a.s. 
č. 35-4418920267/0100 s uvedením VS (IČ nebo telefonní číslo). Parkování zajištěno bezplatně v přízemí centra, vjezd z ulice Cejl 73.

Hlavní partner

Partner

Odborný garant Mediální partner

700,- Kč vč. DPH za osobu
500,- Kč vč. DPH za osobu při účasti 2 a více osob z jedné organizace
Studenti mají vstup ZDARMA. Členům AMSP ČR, KHK JMK a MAPM bude poskytnuta SLEVA 10 %.

Termín: středa 21. dubna 2010 
Místo:  aula Administrativního a školicího centra JMK, Cejl 73, Brno 
Organizátor: ECONOMY RATING a.s., poradenská a konzultační společnost

Program:

Účastnický poplatek:

Organizátor:

 8:30 –   9:00 Prezence účastníků
  9:00 –   9:10 Zahájení konference, představení partnerů (Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
  9:10 –   9:25 Úvodní slovo primátora města Brna (Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna)
  9:25 –   9:35 Jihomoravský kraj - dobré místo pro podnikání (RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje)
 9:35 –   9:50 Názory podnikatelů na problémové oblasti podnikání a návrhy řešení z praxe

  (Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR)
  9:50 – 10:20 Strategické řízení rodinných fi rem – mezigenerační předávání zkušeností

  (Prof.Ing.Vojtěch Koráb, Dr., MBA, Brno University of Technology, Business and Management Faculty)
 10:20 – 10:45 Psychologické aspekty řízení rodinné fi rmy 

  (PhDr. Blanka Nerudová, psycholog, jednatelka MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o.)
 10:45 – 11:30 Jak realizovat dobré nápady a kde na to vzít

  (Mgr. Ing. Jan Hranička, obchodní ředitel ECONOMY RATING a.s., 
  Mgr. Zuzana Šimberová, projektová manažerka ECONOMY RATING a.s.) 

 11:30 – 12:00 Přestávka, občerstvení  

  Podnikatelské příběhy:

 12:00 – 12:10 Paradox výhody je nevýhoda – nekritický pohled na vlastní dítě

  (Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
 12:10 – 12:30 Udělejte si pořádek i mimo své podnikání – Bedenika s.r.o., hospodyňské a úklidové služby
  (Ivana Šiková, ředitelka a spolumajitelka)
 12:30 – 12:50 Čerpejte z hi-tech podloží – TC MACH, s.r.o., tepelná čerpadla (Stanislav Mach, majitel společnosti)
 12:50 – 13:10 Svým úsilím jsme se dostali až do New Yorku – ALFE Brno, s.r.o. (Hana Portová, majitelka společnosti)
 13:10 – 13:30 Postavte své podnikání na pevných základech – Kaláb – stavební fi rma, spol. s r.o. 
  (Ing. Jiří Kaláb, jednatel a manažer projektů)

 13:30 – 14:30 Oběd

 14:30 – 16:00 Panelová diskuse s prezentujícími na téma: Šéf nebo manžel? Dotace ano, či ne?
  Rodinná fi rma ano, či ne? Cizí zdroje, či vlastní našetřené? …

Jak udělat z rodinné fi rmy
„rodinné stříbro“

POZVÁNKA ECONOMY RATING a.s. za podpory Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské 
komory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna Vás zve na konferenci

Záštitu převzali: 
primátor statutárního města Brna Roman Onderka a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 


