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РАСПОРЕД - KNOW-HOW СЕМИНАРИ
ЗИМА 2016
Eднодневни и дво-дневни или во комбинирани термини до шест дена, специјализирани семинари со
издвоени теми наменети за сите заинтересирани за надополнување на своите деловни вештини и знаења.
Можат да се следат поединечно, самостојно да се комбинираат според вашите потреби или комбинирани во
пакет од понудените in-house обуки.
Отворените семинари се повторуваат во два циклуса - есенски (од септември до јануари) и пролетен (од
февруари до јуни) и се реализираат во закажаните термини. In-house семинарите се реализират како
интерни обуки во договор со коминтентите. FLEXI семинарите се реализираат секој ден – кратки модули во
флексибилни термини и редослед.

име на семинар

ден

1.

Маркетинг и продажба
Односи со јавноста

2.

Продажни и комуникациски вештини

вторник

3.

Вештини на презентирање и
преговарање
Е-комерција и интернет маркетинг

понеделник

Социјални медиуми и он-лине
брендирање
Човечки ресурси
Раководење со тим

понеделник

секој
понеделник

термин

датум

17.00-19.40 ч.

Од 28 март 2016

(х 3 предавања)

4.
5.

6.

(х 2 предавања)

19.40-21.40 ч.

16 февруари 2016

19.40-21.40 ч.

7 март 2016

19.40-21.40 ч.

27 април 2016

17.30-19.30 ч.

29 февруари 2016

(х 6 предавања)

вторник
(х 6 предавања)
(х 4 предавања)

секој
четврток

19.00-21.40 ч.

Од 21 јануари 2016

(х 3 предавања)

7.

Деловна комуникација

вторник

17.00-19.40 ч.

1 – 22 март 2016

(х 4 предавања)

8.

Финансии
Финансиски извештаи

секој вторник
(х 4 предавања)

Управување со финансиите и
сметководството
10. Финансиско планирање и анализа
9.

Менаџмент
11. Бизнис Планирање

вторник
(х 2 предавања)

петок
(х 6 предавања)

секој вторник

17.30-19.30 ч

Од 12 април 2016

17.00-19.40 ч.

29 март 2015

17.30-19.30 ч

11 март 2016

19.40-21.40 ч.

Од 2 февруари 2016

19.40-21.40 ч.

15 март 2016

(х 4 предавања)

Туризам
12. Одржлив развој на туризмот

вторник
(х 6 предавања)
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