Konferencja o zarządzaniu w Dąbrowie Górniczej
Firma doradztwa biznesowego OTTIMA plus Sp. J. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, które jako
jedno z pierwszych firm w branży wodociągowej wdrożyło efektywny model zarządzania
według zasad Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) - mają zaszczyt zaprosić
Państwa na unikatową konferencję nt.:
„Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
przedsiębiorstwami przyszłości”.
Konferencja stanowić będzie wielowymiarowe forum wymiany doświadczeń pomiędzy
teoretykami
i praktykami zarządzania, gdzie w formie dyskusji poruszane będą najbardziej istotne obszary
i problemy biznesu w odniesieniu do wykorzystywanych w gospodarce nowoczesnych metod
i narzędzi zarządzania.
Prelegenci podzielą się z Państwem doświadczeniami w zakresie takich tematów jak:
Balanced Scorecard a strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością firmy a sukces w
biznesie, Zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa a jego miary biznesowe, Kompetencje
ekologiczne a rozwój firmy, Praktyczne rozwiązania biznesowe na przykładzie firm z różnych
branż i sektorów.
Wśród prelegentów nie zabraknie praktyków - menedżerów zarządzających
przedsiębiorstwami usługowymi, przemysłowymi i finansowymi, którzy przedstawią główne
korzyści i problemy wynikające z budowy nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania.
Będziecie Państwo mogli usłyszeć, co o zarządzaniu mówią między innymi:
dr Herwig Friedag z Berlina - międzynarodowej klasy ekspert z zakresu zarządzania
strategicznego oraz autor licznych książek i publikacji między innymi z zakresu BSC oraz
Delegat Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) na Europę Środkowo–
Wschodnią,
prof. dr hab. Andrzej Chodyński – wybitny ekspert w zakresie kompetencji ekologicznych,
dr Adrianna Lewandowska – ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i Balanced
Scorecard.
Moderatorem dyskusji będzie dziennikarka TVP2 - Ewelina Kopic.
Ponadto interesujący i pełny ekspresji wykład na temat podobieństw między żeglarstwem a
relacjami w biznesie przedstawi Kapitan Krzysztof Baranowski - wybitny żeglarz, kapitan,
dziennikarz, nauczyciel, który jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę
ziemską.
Dzięki uczestnictwie w konferencji będziecie Państwo mogli porównać swoje systemy
zarządzania
z innymi firmami i odnieść je do najnowszych trendów w zarządzaniu.

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2008 r. w godz. 9.00 - 15.00
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 1c.
Licząc, iż zechcecie Państwo razem z nami uczestniczyć w tym ciekawym przedsięwzięciu
przesyłamy formularz zgłoszeniowy na konferencję.
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