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Vyjednávání a řešení konfliktů s Jiřím Plamínkem
Dva příběhy o recesi
Jan Hrabík (jednatel, Inter-Consult, spol. s r.o.)
Strategické manažerské účetnictví
PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 část II. - Finanční manažer
Prodeje Škody auto pokračují v růstu, daří se hlavně Octávii

ČLÁNEK

STUDIE

Tomáš Nekvapil

Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Dva příběhy o recesi

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE
2013 část II. - Finanční manažer

Příběh první: Cestovatel ztracený v pustině má v láhvi
poslední litr pitné vody. Půjde-li nadále vpřed maximální
rychlostí, vypije zásobu během jednoh...

ROZHOVOR
Inter-Consult, spol. s r.o.

Dnes odpovídá...
Jan Hrabík (jednatel, Inter-Consult, spol. s
r.o.)
Česká asociace pro finanční řízení si jako jeden ze svých cílů
klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás, jaké
jsou aktuální trendy na r...

SLOVNÍK

Strategické manažerské účetnictví
Jedná se o firmu manažerského účetnictví, ve které je důraz
kladen na informace, jež se vztahují k externím faktorům
společnosti, jakožto i na naturál...

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze
svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají
nás aktuální trendy na různý...

AKCE

Vyjednávání a řešení konfliktů s Jiřím
Plamínkem
Konflikty a vyjednávání jsou přirozenými průvodci našeho
života i práce. Cílem tohoto kurzu je ukázat, jak zvládat
konflikty a spory s nadhledem a vyu...

Zavádění controllingu v praxi
Manažeři vyžadují dostatek relevantních informací nejen o
tom, co se stalo, ale i o možném budoucím tržním vývoji a
jeho dopadech do hospodaření podni...

ZAJÍMAVOST

Vnitropodniková cena

Prodeje Škody auto pokračují v růstu, daří
se hlavně Octávii

Vnitropodniková cena (předací cena) je oceněním, v němž
se výkony předávají mezi různými útvary v podniku. Míra,
v jaké vnitropodniková cena pokrývá ...

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto roste šestý měsíc
v řadě, v únoru dodala zákazníkům na celém světě 70 200
vozů, což v meziročním srovnání činí...

Vznikne banánový gigant. Firma Chiquita
se spojuje s irským konkurentem Fyffes
Americký distributor banánů Chiquita koupí irskou
ovocnářskou firmu Fyffes. Spojením vznikne největší
světový obchodník s banány.
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