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MEGHÍVÓ 

 

 
A Certop International Holding a TR-Soft 2000 Számítástechnikai Kft-vel közösen workshopot rendez két 
alkalommal 
 

Hogyan tegyük sikeressé a vállalatirányítási rendszer bevezetését  
címmel 

2013. február 7-én és február 21-én 
14.00-17.00 óra között 

a Certop International Oktatási Központjában. 
(1149 Budapest, Mogyoródi út 32. II. emelet) 

 
A rendezvény azoknak a cégvezetőknek és pénzügyi vezetőknek szól, akik választ szeretnének kapni az alábbi 
kérdésekre: 

• Miért olyan sok a kisiklott, eredménytelen vállalatirányítási rendszer (VIR) bevezetési projekt? 
• Mire jó egy VIR rendszer és mire nem? 
• Hogyan válasszuk ki a terméket és a szállító csapatot? (Trükkök a kiválasztásra) 
• Hogyan lesz költséghatékony a beruházás? 
• Mire kell figyelni a szerződéskötéskor? 
• Hogyan lehet eredményesen túljutni a rendszer bevezetés viszontagságain? 
• Mik azok a hibák, amit a MEGRENDELŐK szinte mindig elkövetnek egy projekt során? 
• Hogyan lehet pályázati forráshoz jutni és mik ebben a gyakorlati tapasztalatok? 
• Milyen support szerződést kössünk, és milyet ne? 

 
A rendezvényen a fenti kérdések megoldására legalább 10 hasznos tippet adunk. Természetesen lehetőség lesz a 
konzultációra, egyéni kérdések, problémák megoldására is. 
 
Előadónk 15 éves tapasztalata, több 100 sikeres és néhány sikertelen ☺ VIR fejlesztési és bevezetési projektje a 
garancia arra, hogy a résztvevők hasznos és közvetlenül alkalmazható információkkal, ötletekkel térhetnek haza. 
 
A rendezvény részvételi díja 12.000 Ft +Áfa/fő. 
 
A jelentkezési lap visszaküldhető e-mailen a neumann.emese@hu.certop.com címre, vagy faxon a +36-1/466-6093 számra. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JELENTKEZÉSI LAP 
Workshop időpontja: 

 

Jelentkező neve:   

Telefon:  

E-mail cím:  

Számlázási név és cím:  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése megrendelésnek számít, és fizetési kötelezettséget von 
maga után. Fizetés a helyszínen készpénzben a rendezvény kezdete előtt. 

A rendezvény kezdete előtt 5 nappal történt lemondása esetén a Certop International Holding Kft. a díj 50%-ára, 2 napon belüli 
lemondás esetén a teljes díjra jogosult az alábbiak szerint:  

− Lemondást csak írásban fogadunk el!  

− Amennyiben a képzést 6 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelő részt vesz, úgy a képzés díját csak a 
tényleges teljesítést követően kell megfizetnie.  Amennyiben a képzés 6 hónapon belül nem indul, vagy azon a 
megrendelő nem jelenik meg, úgy a képző a fent leírtak szerinti összegre jogosult.  

− A jelentkező akadályoztatása esetén a jelentkezés más személyre átruházható. 

A Certop International Holding Kft. az időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem 
elegendő a rendezvény indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont 
kijelölését a megrendelőkkel egyezteti. 

Dátum: 

 

Jelentkező aláírása 


