Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe,
czyli biznesplan w praktyce

Cykl webinarów
24 lutego 2021
24 marca 2021
21 kwietnia 2021

start godz. 11.00
Cykl trzech webinarów „Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe?” to mini kurs o planowaniu biznesu od
fazy pomysłu do jego realizacji. Nie wystarczy bowiem tylko dobry pomysł, ale ważna jest również jego analiza i
ocena komercyjnego zastosowania. W tym celu przeprowadzana jest identyfikacja i ocena szans i zagrożeń wynikających z otoczenia, jak i jego sił i słabości rzutujących na jego sukces. Ostatecznie całość „musi się spinać” od strony
finansowej. Przeprowadzimy Państwa kompleksowo przez proces planowania biznesu, ilustrując poszczególne zagadnienia praktycznymi przykładami z opracowanych biznes planów.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
•
•

znaczenie analizy strategicznej przy przyjęciu
założeń do planu finansowego
opłacalność przedsięwzięcia na podstawie
planu finansowego

Uczestnicy:
•
•
•
•
•

controllerzy finansowi
pracownicy działów analiz
pracownicy działu controllingu
osoby zajmujące się planowaniem
osoby planujące otwarcie nowego biznesu

Korzyści:
W trakcie webinaru uczestnicy dowiedzą się w jaki
sposób przygotować dobry biznesplan i dzięki niemu
ustrzec się przed niepowodzeniem w biznesie.

Ogólny plan szkoleń:
I WEBINAR: JAK SPORZĄDZIĆ DOBRY BIZNESPLAN? – 24.02.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II WEBINAR: W POSZUKIWANIU SZANS I SILNYCH STRON BIZNESU –
ANALIZA STRATEGICZNA – 24.03.2021
1.
2.

3.

Cena szkolenia: tylko 129 zł netto, która obejmuje udział w jednej części szkolenia, możliwość zadawania pytań na zakończenie webinaru, certyfikat
uczestnictwa.
UWAGA: istnieje możliwość zakupu wszystkich 3
części webinarów w specjalnej kwocie 299 zł netto

Prowadzący:
Monika Wienskowska – Stronka (webinar 1 i 2)
dr Dariusz Stronka (webinar 3)

Zakres i struktura biznesplanu
Metodologia analiz
Planowanie nakładów inwestycyjnych
Planowanie źródeł finansowania
Tworzenie harmonogramu inwestycji
Kompleksowa analiza przykładowego biznesplanu
Sesja pytań i odpowiedzi

4.
5.

Wprowadzenie do analizy strategicznej
W poszukiwaniu szans i identyfikacja zagrożeń – analiza otoczenia
a. Charakterystyka rynku
b. Scenariuszowa analiza makrootoczenia
c. Analiza mikrootoczenia na podstawie 5 sił Portera
W poszukiwaniu silnych i identyfikacja słabych stron – analiza
wewnętrznego potencjału
a. Potencjał wynikający z technologii i majątku trwałego
b. Potencjał kadrowo-organizacyjny i know-how
c. Potencjał finansowy
d. Potencjał marketingowy
Metodologia sporządzania macierzy SWOT
Sesja pytań i odpowiedzi

III WEBINAR: TWORZENIE PLANU FINANSOWEGO –
CASE STUDY – 21.04.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prognoza kapitału obrotowego netto
Prognoza rat kapitałowych i odsetek od kredytu
Prognoza rachunku zysków i strat
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
Prognoza bilansu
Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźnika NPV
Analiza wskaźnikowa
Sesja pytań i odpowiedzi
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Jak skutecznie planować
przedsięwzięcia biznesowe?
(proszę wybrać odpowiedni termin webinaru)

webinar 1 – 24.02.2021
webinar 2 – 24.03.2021
webinar 3 – 21.04.2021

następujących osób w szkoleniu:

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:

Rabaty: pakiet 3 webinarów
to koszt jedynie 299 zł netto

Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
14 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Koszty udziału w 1 webinarze
dla 1 osoby: 129 zł netto
Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni
roboczych.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach,
dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.

WEB/21

Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

