Comline Vállalkozói Akadémia
-

-

Szeretné növelni cége hatékonyságát?
Szeretné, ha több ideje lenne?
Szeretné növelni a csapatmorált?
Szeretné megtudni, hogy mi az, az egyetlen dolog, amivel valódi előnyre tud szert tenni
versenytársaival szemben?
Szeretné megtudni, hogy ha csökken a kereslete, hogyan tudna javítani rajta?

A Comline Budapest Kft vállalkozói akadémiája kifejezetten kis- és középvállalkozások vezetői
számára lett kifejlesztve, melynek célja, hogy stabilitást teremtsen, és fejlődést indítson el a
cégben. Itt elsajátíthatja azokat az alapvető készségeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a nap
mint nap felmerült szituációkat hatékonyan kezelje.
Ismerje meg a szakmáját, és váljon mesterévé!
Az akadémia segítségével létrehozhat egy olyan szervezetet, amelyben stabilizált és képzett ügyvezetői
és vezetői csapata működik, akik a mindennapi munkájuk során, magabiztosan kezelik, működtetik a
cég területeit.
Itt az Ön sikeréről van szó!
Ez nem az a hely, ahol tanulni fog a stabil és jól működő szervezetről. Ez az a hely, ahol stabil és jól
működő szervezetet fog készíteni.
A végeredmény egy olyan vezető, aki tudja, hogy mik az eszközei, tudja, hogyan kell, és képes is
azokat használni.
Miért éri meg pont most elkezdeni?
A 8 napos képzésért Önnek csak 50.000 Ft-ot kell befizetnie, a másik 50.000 Ft-ot az állam
állja!
A pályázat lehetővé teszi, hogy az akadémián egy cég, akár négy vezetője is részt vegyen.

Bővebb információért keresse Kátai Hajnalkát a 06-30-205-4782-es telefonszámon, vagy a
comline@comline.hu email címen

Jelentkezési lap
(kérem a jelentkezési lapot emailen küldje vissza, a comline@comline.hu email címre
vagy az (1) 309 7561-es fax számra)

Vállalkozói Akadémia
A program kezdési időpontja:
2009. október 17.
A program további időpontjai: minden második szombat, kivéve december 26.
A program részvételi díja:
Nettó
50.000,- Ft/fő

ÁFA
12.500,- Ft

Bruttó
62.500,- Ft

1 cégtől maximum 4 vezető (4 fő) jöhet.
Résztvevők száma: __________fő
Ez a díj magába foglalja a teljes körű előkészítést, a helyszín biztosítását illetve az oktatási segédeszközök,
munkafüzetek, oklevelek díját. Tartalmazza továbbá a teljes körű minőségbiztosítást is. A díj nem tartalmazza az
étkezést. A díj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő szállásköltségeket. Ezek a Megbízót terhelik.

A fizetés módja (kérem, x-elje be a megfelelőt!):
( X) Átutalás
Fizetési határidő: 2009. október 16.
Amennyiben a megkezdett szolgáltatást az ügyfél saját elhatározásából (nem a Megbízott hibájából) megszakítja, a
Megbízottnak nem áll módjában a kifizetett szolgáltatási díjat visszafizetni. A befizetett összegek más szolgáltatás
díjába be nem számíthatók. Amennyiben a Megbízó a program előtt 2 héttel lemondja részvételét, úgy a teljes díj 20 %nak megfizetését vállalja. Ha a lemondás egy héttel a program előtt történik, úgy a Megbízó a részvételi díj 30%-nak
megfizetésére kötelezi el magát, ha pedig a lemondásra a program előtti hét folyamán kerül sor, úgy a Megbízó a teljes
díj 50%-t köteles megtéríteni.
A végszámla teljesítésének a program utolsó napja minősül.
A részvételi díj kiegyenlítése átutalás esetén a jelentkezési lap beérkezésétől számított 8 napon belül, de minden
esetben a program megkezdése előtt, készpénzes fizetés esetén a program napján esedékes számla ellenében.
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Számlázási címe, adószáma:
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