Oglejte si spletno različico emaila.

Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev
je ključ do učinkovitega obvladovanja
poslovnih tveganj

Predavateljica: mag. Mojca Kunšek
Datum: Četrtek, 18. marec, 13.00 – 14.00
Raziskave kažejo, da je kar 96 % stečajev posledica plačilne
nediscipline. Že en sam neplačnik lahko podjetju povzroči velike
preglavice. Za zagotavljanje likvidnosti in uspešnega poslovanja se je
potrebno izogniti neprijetnim presenečenjem in poslovati tako, da je
obvladovanje tveganj čim bolj učinkovito.
V digitalni dobi je preverjanje poslovnih partnerjev lahko zelo
enostavno. Še posebno, če imamo verodostojne, uradne in tekoče
posodobljene podatke ter informacije na voljo ob pravem času in na
enostaven način. Uporabniki, ki prisegajo na sistemsko, tekoče in redno
preverjanje poslovnih partnerjev so poslovno učinkovitejši in
uspešnejši.
Na spletnem seminarju boste:

na praktičnem primeru videli, kako upoštevati opozorilne znake, ki
lahko vodijo do neželenih posledic,
spoznali, kako celostno pristopiti k preverjanju partnerjev tako z
upoštevanjem vsebinskih kot finančnih podatkov in informacij,
spoznali povezanost podatkov o poslovnih subjektih v domovini in
tujini
spoznali sodobna orodja za pravočasno prepoznavanje tveganih
partnerjev in uravnavanje likvidnosti.
Spletni seminar je namenjen vsem, ki želijo učinkovito preverjati
poslovne partnerje (podjetniki, vodstva, računovodstva, računovodski
servisi, nabavniki, tržniki, študenti in druga zainteresirana javnost).
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je največji
registrski organ v državi, upravljalec poslovnega registra RS in drugih
registrov ter nosilec največje baze finančnih in vsebinskih podatkov
poslovnih subjektov v državi. Prav tako pa je AJPES tudi pomemben
člen v mreži evropskih poslovnih registrov ter zanesljiv portal v pomoč
vsem vrstam poslovnih subjektov in državni upravi.
Vabljeni!
Spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO (ne
velja za Standardni paket in Basic paket) BREZPLAČEN!
Cena za nenaročnike: 59,90 EUR + DDV.
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Ta email je bil poslan na naslednji naslov: marjan.siraj@ajpes.si.
Obvestilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in
zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletnih straneh
www.gvzalozba.si, www.findinfo.si, www.iusinfo.si in www.edusinfo.si, našega zakonitega interesa,
sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katero veljajo splošni pogoji družbe, izrecne

