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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σεμινάρια για τις επιχειρήσεις από τον ΣΒΒΕ

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για θέματα

πιστωτικής πολιτικής, στρατηγικές διαπραγμάτευσης στο νέο οικονομικό

περιβάλλον

25 Απρ 2012 - 11:32

Τέσσερα εξειδικευμένα σεμινάρια με θέμα τη διαχείριση διασυνοριακών

εμπορικών συναλλαγών με χώρες της ΕΕ διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στο πλαίσιο του έργου «Cross Border

Claims - Hellas (CBC-Hellas)» και θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Porto

Palace στη Θεσσαλονίκη. 

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για θέματα

πιστωτικής πολιτικής, στρατηγικές διαπραγμάτευσης στο νέο οικονομικό

περιβάλλον και διαχείριση ανεξόφλητων απαιτήσεων στις εμπορικές

συναλλαγές τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές

επίπεδο.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων αυτών θα αναπτυχθούν από έμπειρους

επαγγελματίες του χώρου, τα πρακτικά προβλήματα χρηματοοικονομικής και

λογιστικής διαχείρισης πίστωσης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι

ενδεδειγμένοι τρόποι και τα εργαλεία διαχείρισης των προβλημάτων αυτών.

Επίσης θα αναπτυχθούν σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης

καθώς και οι μέθοδοι εξασφάλισης απαιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες

εμπορικών συμβάσεων.

Δύο κύκλοι Σεμιναρίων

Το έργο «CBC-Hellas» περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο κύκλων εκπαιδευτικών

σεμιναρίων με τίτλους:

1ος κύκλος σεμιναρίων:  Χρηματοοικονομικός έλεγχος και  Διαχείριση Πίστωσης

2ος κύκλος σεμιναρίων: Διαχείριση Ανεξόφλητων Απαιτήσεων για

Ενδοευρωπαϊκές Εμπορικές Συναλλαγές.

Στο πλαίσιο των δύο αυτών κύκλων θα πραγματοποιηθούν 4 σεμινάρια στις

ακόλουθες ημερομηνίες:

1ο Σεμινάριο: Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 (16.00-21.30) και Σάββατο 12 Μαΐου

2012 (9.30-15.30)  με θέμα: «Διαχείριση πιστώσεων και χρηματοοικονομικά

εργαλεία»

2ο Σεμινάριο: Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 (16.00-21.30) και Σάββατο 19 Μαΐου

2012 (9.30-15.30)  με θέμα: «Σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές

διαπραγμάτευσης»

3ο Σεμινάριο: Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 (16.00-20.15) και Σάββατο 9 Ιουνίου

Σχετικά Άρθρα

Καμπανάκι του
επιχειρηματικού κόσμου
για μία μακρά περίοδο
αβεβαιότητας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος

προειδοποιεί για τους

κινδύνους από ενδεχόμενη

ακυβερνησία της χώρας

 

Άμεση λήψη
αναπτυξιακών μέτρων
ζητούν οι φορείς της
Θεσσαλονίκης

Ποιο μήνυμα στέλνουν οι

οικονομικοί φορείς της

πόλης για την επόμενη

ημέρα των εκλογών της

6ης Μαΐου και τι

περιμένουν από τη νέα

κυβέρνηση

 

Εκδήλωση με θέμα
«Περιβάλλον και
Επιχείρηση» από τον
ΣΒΒΕ

Οι πρόσφατες αλλαγές

στην περιβαλλοντική

νομοθεσία θα τεθούν στο

επίκεντρο εκδήλωσης με

θέμα «Περιβάλλον και

Επιχείρηση - Πρόσφατες

νομοθετικές αλλαγές»,

που διοργανώνει ο

Σύνδεσμος Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος
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Μου αρέσει!

2012 (10.00-15.30)  με θέμα: «Έλεγχος πιστώσεων – στατιστικά»

4ο Σεμινάριο: Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 (16.00-20.15) και Σάββατο 16 Ιουνίου

2012 (9.30 16.30)  με θέμα: «Είσπραξη απαιτήσεων στο πλαίσιο των

ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών»

Δε βρέθηκαν σχόλια

Προσθήκη ΣχολίουΠροσθήκη Σχολίου

Θέμα

Όνομα (απαιτείται)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (δεν θα εμφανισθεί δημόσια)

Σχόλιο

Υποβολή

Αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα
από το Ελσίνκι 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να
παραμείνει στην ευρωζώνη αν
αποφασίσει να μην τηρήσει τις
δεσμεύσεις του μνημονίου,
υπογράμμισε ο υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Φινλανδίας.

«Ένα ακραίο σενάριο στην
Ελλάδα δεν θα επηρέαζε τις
γαλλικές τράπεζες» 

Δεν γνωρίζω κανέναν όμιλο
που θα αντιμετώπιζε
δυσκολίες από ένα ακραίο
σενάριο για την Ελλάδα,
τόνισε ο διοικητής της
Τράπεζας της Γαλλίας.

Εκτινάσσονται τα ισπανικά
CDS 

Στις 540 μονάδες βάσης
σκαρφάλωσαν τα CDS των
ομολόγων της Ισπανίας,
καταγράφοντας ιστορικό
υψηλό, εν μέσω ανησυχιών
για τον ισπανικό τραπεζικό
τομέα.

Δύο παραχωρήσεις κι ένας
όρος που θέτουν οι
Βρυξέλλες στην Ελλάδα 

Πού φαίνεται να είναι
διατεθειμένοι να κάνουν πίσω
οι εταίροι σχετικά με το
ελληνικό πρόγραμμα και ποια
αυστηρή προϋπόθεση θέτουν.

Αντέχει στην κρίση η γούνα
Καστοριάς 

Κόντρα στην κρίση κινήθηκε η
φετινή 37η διεθνής έκθεση
γούνας στην Καστοριά, καθώς
στη διάρκεια της λειτουργίας
της υπεγράφησαν εμπορικές
πράξεις δεκάδων εκατ. ευρώ.

Καμπανάκι ΟΟΣΑ για τον
κίνδυνο ελληνικής εξόδου 

Μία χρεοκοπία της Ελλάδας θα
σήμαινε κοινωνική
καταστροφή προειδοποιεί ο
επικεφαλής οικονομολόγος
του ΟΟΣΑ Πιερ Πάντοαν, ο
οποίος βλέπει ότι είναι
μεγαλύτερος σήμερα ο
κίνδυνος να φύγει η χώρα από
το ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχική Σελίδα Πληροφορίες

Διαφήμιση

Επικοινωνία Πολιτική Οικονομία Επιχειρήσεις Ελλάδα

Μακεδονία

Θράκη

Ήπειρος

Θεσσαλία

Κόσμος Κοινωνία Αθλητικά Εκθέσεις Περισσότερα

Βαλκάνια

Πολιτισμός

Τουρισμός

Οικολογία

Αυτοκίνητο

Ξενοδοχείο Novotel Αθηνών
Άνετα δωμάτια με όλες τις ανέσεις &
Δωρεάν Parking, από 49€ !
www.novotelathens.gr

Μαθήματα Φωτοβολταϊκών
Εκπαιδεύσου στα Φωτοβολταϊκά και
ξεκίνησε μία νέα, καλύτερη Καριέρα!
www.SolarEnergyCourses.com

Νέα εποχή τιμών
ΟΤΕ
Ο ΟΤΕ ρίχνει τις
τιμές έως 25% με τα
νέα προγράμματα
OTE Double Play!
ote.gr/DoublePlay

Ψάχνετε νέα
πελατολόγια;
FindBiz -
Ηλεκτρονικός
Οδηγός με 285.000
εταιρείες, Ελλάδα-
Βαλκάνια
www.findbiz.gr

Διαχείριση
αποθήκης
Διαχειριστείτε εύκολα
και φιλικά την
αποθήκη σας με το
WMS ViewPoint
www.agrosoft.gr

Σακκουλίδης &
Συνεργάτες
Nέα δράση
επιδοτήσεων του
ΕΣΠΑ για όλους
τους κλάδους
επιχειρήσεων
www.sfc.gr


