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Czy Państwa firma śledzi nowe trendy biznesowe, regulacje i dba o rozwój pracowników?  

jeśli tak, to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na szkolenia wewnętrzne (in-house)  

 

warsztaty in-house. Większość tematów z naszego portfolio dostępnych w formule otwartej możemy przystosować  

do specyficznych wymagań konkretnych firm i instytucji i przygotować je jako "szyte na miarę" szkolenia zamknięte. 

Przykładowe tematy: 
 

WINDYKACJA 

 Wierzyciel zabezpieczony 

rzeczowo  

 Windykacja międzynarodowa 

 Windykacja prawna i polubowna 

 Zabezpieczenia wierzytelności w 

obrocie gospodarczym  

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM:  

 Modele pomiaru ryzyka  

 Controlling ryzyka 

 Dokumentacja i procedury 

zarządzania ryzykiem  

 Identyfikacja, analiza i pomiar 

ryzyka  

 Badanie przedsiębiorstw i 

zarządzanie ryzykiem 

kredytowym 

 Credit scoring 

 Budowa kart scoringowych 

 

CORPORATE GOVERNANCE:  

 Relacje korporacyjne pomiędzy 

organami 

 Obowiązki informacyjne spółek 

publicznych  

 Komitet Audytu  

 Dokumenty korporacyjne: 

statuty, regulaminy, protokoły 

 Dobre praktyki spółek 

publicznych 

 Prawa akcjonariuszy 

 Prokura i pełnomocnictwo  

 Rada nadzorcza na posiedzeniu i 

poza posiedzeniem  

 Walne zgromadzenie.  

 Spory na walnym zgromadzeniu  

 Współpraca zarządu i rady 

nadzorczej  

 Odpowiedzialność członków 

organów spółek 

ORAZ MIĘDZY INNYMI: 

 Prawo restrukturyzacyjne 

i upadłościowe  

 Procesy restrukturyzacyjne 

 Przywództwo 

 Współpraca ze związkami 

zawodowymi  

 Zarządzanie zmianą 

 Zarządzanie sprzedażą 

 Komunikacja wewnętrzna 

 MS Excel w firmie 

 Wystąpienia publiczne  

 Etykieta w biznesie 

 Konstruowanie umów w obrocie 

gospodarczym  

 Pracownicze Plany Kapitałowe  

 Wycena podmiotów 

gospodarczych  

Nasza oferta również obejmuje: 

 warsztaty i konferencje o charakterze otwartym. Kalendarz dostępny jest na naszej stronie 

www.personalities.pl/kalendarz-wydarzen 

 gale, fora czy debaty. Wspieramy także firmy, stowarzyszenia, fundacje i innych organizatorów konferencji w 

realizacji ich pomysłów.  

 wyszukamy dla Państwa prelegentów, keynote speakerów, ekspertów, którzy mogliby wystąpić na 

Państwa konferencjach czy prowadzących warsztaty, nawet w najbardziej niszowych tematach.  

 

Organizujemy około 100 wydarzeń rocznie i często pracujemy poza biurem.  

Jeśli nie odbieramy telefonu, prosimy o mail, z pewnością na niego odpowiemy!  

 

Firmy, których przedstawiciele uczestniczyli w naszych wydarzeniach to m. in.: Agora, Amica Wronki, Bank BGŻ 
BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie ,Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, 
Boryszew, Budimex Cognor Holding, Deutsche Bank AG, Dom Development, Elektrobudowa, Enea, Energa, Getin 
Holding, Grupa Azoty Grupa, Kęty Lotos, Impel, ING Bank Śląski, JSW, KGHM, Konsorcjum Stali, Kruk S.A., Larq, 
Lubelski Węgiel Bogdanka, Makarony Polskie, mBank, Orange Polska, Pekao Bank Hipoteczny, PGE Polska Grupa 
Energetyczna, PKP Cargo, Polenergia, PKN Orlen, PGNiG, PKO BP, PZU, Stalexport Autostrady, Stalprodukt,  Tauron 
Polska Energia, ULMA Construction Polska  
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