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Reporting a efektivní prezentace pro controllery
Načasování investic a jeho vliv na dynamiku investičního procesu
Ing. Martin Breyl, finanční controller ČSOB a.s.
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Zaostřeno na... vedoucí controllingu
Česko se ztrácí z hledáčku německých investorů. Škodí mu korupce a neprůhlednost veřejné správy
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Zaostřeno na... vedoucí controllingu

Načasování investic a jeho vliv na
dynamiku investičního procesu
Správné načasování investice bylo vždy intuitivně
chápáno jako jeden z klíčových faktorů úspěchu.
Podnikatelská praxe ukazuje, že samotné rozhodnutí
o...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Ing. Martin Breyl, finanční controller
ČSOB a.s.
Od roku 2010 je finančním controllerem ve společnosti
ČSOB a.s. V současné době se podílí na projektu ABC
jako teamleader skupiny zajišťující manažer...

SLOVNÍK

Controller
Controller je zodpovědný za informační zajištění
hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc
vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...

Krycí příspěvek/příspěvek k tržbám
Krycí příspěvek (příspěvková marže) je definován jako
přebytek výnosů nad náklady, které lze těmto
výnosům jednoznačně přidělit. Zřejmě nejvyužívaněj...

AKCE

Reporting a efektivní prezentace pro
controllery
Cílem každého odborníka je nejen znát, ale především
prodat svoje myšlenky, názory a také fakta, která
vycházejí z jeho odbornosti. Cílem semináře je ...

Strategie nákupu a jeho controlling
Seminář obsahuje přednášku a případovou studii z
oblasti jednotlivých procesů s prostorem pro diskusi a
otázky posluchačů. Poznáte hlavní úkoly, očeká...

ZAJÍMAVOST

Česko se ztrácí z hledáčku německých
investorů. Škodí mu korupce a
neprůhlednost veřejné správy
Poprvé za osm let není Česká republika nejoblíbenější
zemí německých investorů. Předběhlo ji Polsko,
pobaltské státy dotahují.

Kolik stojí jedno „tweetnutí“?
Marketing skrze sociální sítě je moderní a efektivní
způsob propagace firmy. Jaká je ale jeho skutečná,
tvrdá hodnota? Podle studie analytické společn...
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