Szkolenie: Zarządzanie finansami firmy.
Termin: 21 – 28 kwietnia 2022
Miejsce: USA; Nowy Jork - Waszyngton
Koszt: 12 500 PLN plus 23 % VAT
W cenę wliczono:
- udział w zajęciach oraz materiały szkoleniowe,
- przelot na trasie W-wa – Nowy Jork - Warszawa
- zakwaterowanie w 3* hotelu w centrum Manhattanu,
3* w Waszyngtonie i 4* ( kasyno ) w Atlantic City
w pokojach 2- osobowych;
- posiłki : śniadania,
- transfery wewnętrzne
- opiekę pilota
- ubezpieczenie
Program szkolenia.
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem przez pryzmat celów finansowych
2. Koszty a decyzje w przedsiębiorstwie
- tradycyjne metody kalkulacji kosztów
- wady tradycyjnych metod kalkulacji kosztów i metody ich
przezwyciężania
- analizowanie kosztów
- koszty jako podstawa podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
3. Strategiczne zarządzanie finansami
- planowanie i prognozowanie finansowe
- źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
- zmienność wartości pieniądza w czasie
- metody oceny projektów inwestycyjnych
- ryzyko w działalności gospodarczej
- obliczanie kosztu kapitału i optymalizacja jego struktury
- dźwignia operacyjna i finansowa
- przyczyny łączenia się przedsiębiorstw ( fuzji )
4. Operacyjne zarządzanie finansami (kapitałem obrotowym )
- kapitał obrotowy i cykl operacyjny
- zarządzanie zapasami
- zarządzanie należnościami
- zarządzanie środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi
- zarządzanie zobowiązaniami

- instrumenty pochodne
5. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
6. Podstawowe zasady organizacji pracy i funkcjonowania firmy
7. Zarządzanie czasem pracy i czynnikiem ludzkim
8. Doświadczenia międzynarodowe w omawianych tematach

Program wyjazdu.
Dzień 1
Rano zbiórka na lotnisku Okęcie - odlot do Nowego Jorku
Przylot do Nowego Jorku, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
Jeżeli czas pozwoli – spacer po Manhattanie.
Dzień 2
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Następnie zwiedzanie miasta m.in. Brooklyn Bridge, Centrum Finansowe
na Wall Street, Chinatown, Times Square, Broadway.
Powrót do hotelu – krótki odpoczynek.
Wieczór na Times Square.
Możliwość fakultatywnego zakupu biletów do wybranego teatru na
Broadway.
Dzień 3
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Następnie zwiedzanie miasta m.in.: Central Park ,5 Avenue,
Katedra Św. Patryka, Rockefeller Center, Grand Central Station
i w zależności od pogody - rejs statkiem lub wjazd na
Empire State Building.
Wieczór na Times Square.
Możliwość fakultatywnego zakupu biletów do wybranego teatru na
Broadway
Dzień 4
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Następnie wymeldowanie z hotelu i przejazd na Górny Manhattan zwiedzanie m.in: uniwersytetu Columbia i Harlemu a w nim teatru Apollo
gdzie swoje kariery zaczęli
m.in. Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson,
James Brown.
Późnym popołudniem przejazd do Waszyngtonu.
Zakwaterowanie w hotelu – nocleg.

Dzień 5
Śniadanie.
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe a następnie zwiedzanie miasta m.in.:
cmentarz Narodowy w Arlington: zmiana warty przed Grobem Nieznanego
Żołnierza, Pałacyk Arlington, Kapitol, Biały Dom, Monument Lincolna
i Waszyngtona, Mauzoleum Bohaterów wojny w Wietnamie, Korei oraz
pomnik Bohaterow II Wojny Światowej oraz fakultatywnie Muzeum
Lotnictwa i Kosmonautyki, Historii Naturalnej.
Późnym popołudniem przejazd do Atlantic City.
Zakwaterowanie w hotelu z kasynem - nocleg
Dzień 6
Po śniadaniu panel dyskusyjny z przedstawicielami lokalnego biznesu.
Następnie przejazd do Filadelfii – zwiedzanie kolebki amerykańskiej
demokracji i miasta Rocky`ego Balboa.
Powrót do hotelu w Atlantic City – wieczór w kasynie.
Dzień 7
Po śniadaniu podsumowanie szkolenia.
Następnie przejazd do Nowego Jorku.
Po drodze zakupy w centrum handlowym Jersey Gardens Outlet Mall.
Wizyta w Greenpoint – zamieszkiwanym przez Polaków.
Przejazd na lotnisko.
Wieczorem wylot do Warszawy.
Dzień 8
W godzinach popołudniowych przylot do Warszawy.

