
Komunikat prasowy, 28.11.2011 

                                                      

                                                             IPO SA zaprasza na Kongres Zarządów Spółek  

                                                                „Strategie budowania wartości firmy 2012” 
 

                                                                                      18 stycznia 2012 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. 

 

„Kto nie wie, dokąd zmierza, nigdy nigdzie nie dojdzie” – pisał Zafón. 

 

Działalnośd gospodarcza obrazuje słusznośd tego stwierdzenia. Brak wizji rozwoju, realnej strategii i idących 

za nią planów, może stanowid istotną barierę w rozwoju przedsiębiorstwa lub całkowicie go uniemożliwid. 

Dlatego też tak ważne jest perspektywiczne myślenie i plany na przyszłośd – zarówno tę bliższą, jak i dalszą. 

Plany te muszą byd stale weryfikowane i dopasowywane do sytuacji rynkowej, szczególnie w dobie dużych 

fluktuacji na rynkach. Zmian jednak nie należy się obawiad; można natomiast upatrywad się w nich nowych, 

nieznanych dotąd szans i możliwości.  

Kongres Zarządów Spółek „Strategie budowania wartości firmy 2012” pozwoli znaleźd odpowiedzi na 

szereg pytao i wątpliwości, związanych ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Do współpracy 

zaproszeni zostali specjaliści z zakresu prawa, podatków, consultingu, factoringu, HR i PR. 

Partnerami Honorowymi Kongresu są: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Polskiego Leasingu. 

Kongres kierowany jest do:  

▪ Prezesów i Członków Zarządów  

▪ Właścicieli Firm  

▪ Dyrektorów Finansowych 

▪ Dyrektorów Operacyjnych  

▪ Kadry Zarządzającej 

▪ Pracowników zarządzających komunikacją w przedsiębiorstwie  

Poruszone zostaną m.in. tematy:  

- Opcje menadżerskie i programy motywacyjne dla zarządu i pracowników a ich wpływ na budowanie 

  wartości firmy  

- Strategie optymalizujące obciążenia podatkowe w przedsiębiorstwie 

- Wpływ due diligence na wartośd przedsiębiorstwa w procesie pozyskania inwestora  

- Strategie finansowania przedsiębiorstwa a jej wpływ na wzrost wartości firmy  

- Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie  

- Wpływ polityki cenowej na kondycję finansową i wzrost wartości firm. 

 

Zbudowanie odpowiedniej strategii rozwoju, a także optymalizacja procesów mogą okazad się kluczem do 

sukcesu każdego przedsiębiorstwa.  

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: 

 www.budowaniewartosci.ipo.pl  

http://www.budowaniewartosci.ipo.pl/


 

 

 

Kongres Zarządów Spółek „Strategie budowania wartości firmy 2012” 

18 STYCZNIA 2012r. 

Hotel Polonia Palace w Warszawie 

Organizator: IPO SA 

Partnerzy Honorowi: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Polskiego Leasingu.   

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów:  

 

Paula Kanoza 

IPO SA 

p.kanoza@iposa.pl 

Tel. +48 71 72 55 938  

mailto:p.kanoza@iposa.pl

