STORYTELLING W PRAKTYCE: JAK STWORZYĆ "OPOWIEŚĆ" O SPÓŁCE
Warsztat | 25 kwietnia 2018 | Warszawa
Celem warsztatu jest pokazanie uczestnikom jak najefektywniej i najefektowniej przedstawić swoją firmę instytucjom finansowym
czyli jak opowiedzieć tzw. „story”. Program zawiera prezentację i ćwiczenia rynkowych technik opowiadania o modelu biznesowym
oraz łączenia go z liczbami (elementami sprawozdania finansowego oraz wskaźnikami). Uczestnicy dowiedzą się również jak
dostosować opowieść do sytuacji spółki (sektora, w którym działa, momentu w rozwoju) oraz jakie cechy powinna mieć opowieść,
aby była uznana za wiarygodną przez odbiorcę finansowego, w szczególności uczestnika rynku kapitałowego. Nacisk zostanie
położony na praktykę – autorka programu i prowadząca warsztat, Milena Olszewska ilustruje warsztat przykładami a za
podsumowanie posłuży analiza przypadku.
Warsztat skierowany jest głównie do właścicieli, menedżerów oraz dyrektorów finansowych firm, osób pracujących w działach
kontrolingu finansowego oraz z działów relacji inwestorskich, pracowników odpowiedzialnych za relacje z bankami i innymi
instytucjami finansowymi. Pracowników spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect, a także
rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE).

Program
10.00-11.00 Sesja I – podstawy tzw. storytelling
» Czym jest story czyli „opowieść” o spółce?
» Czym charakteryzuje się dobra „opowieść”?
» Kiedy i w jakim celu możemy użyć „opowieści” o spółce?
» Komu możemy zaprezentować naszą „opowieść”?
» Jak dopasować „opowieść” do spółki, jej modelu
biznesowego, momentu w rozwoju oraz miejsca na rynku
kapitałowym?
11.00 – 11.15 przerwa na kawę
11.15 - 13.15 Sesja II – 5 filarów „opowieści” czyli
equity story w praktyce
» Czym jest 5 filarów equity story i jak je zidentyfikować?
» Jak wybrać elementy, które się „sprzedadzą” i zwiększą
wartość firmy?
» Jak uwiarygodnić naszą „opowieść”?
» Jak przedstawić dane finansowe – grafy, tabele czy też
infografiki?

» Czy w equity story jest miejsce na dane niefinansowe?
13.15 – 14.00 przerwa na obiad
14.00-15.45 Sesja III – jakie „historie” opowiadają spółki?
» Jakie typy „opowieści” można usłyszeć na rynku
kapitałowym?
» Jakie są ich mocne i słabe strony?
» Czym poszczególne „opowieści” się kończą?
» Z których „szablonów” warto skorzystać?
» Kiedy trzeba zmienić „opowieść”?
15.45 – 16.00 przerwa na kawę
16.00-17.00 Sesja IV – case study
» zastosowanie zdobytej wiedzy na przykładzie,
» stworzenie 5 filarów do equity story dla wybranego
przypadku.

Prelegent
Milena Olszewska to praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się
w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada prestiżowy tytuł CFA (Chartered Financial
Analyst). Ukończyła również cykl międzynarodowych egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę
zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w
międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno
w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu
analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu
Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą,
wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem oraz wyceną i finansowaniem przedsiębiorstw.
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