SUKCESJA
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
RODZINNYCH W POLSCE
SZKOLENIE W RAMACH
projektu ENTER-transfer
Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez
utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji

Warsztaty dla wszystkich przedsiębiorców.
Jeżeli prowadzisz biznes, to w przyszłości będziesz go musiał sprzedać,
przekazać czy zlikwidować. Jak się za to zabrać, gdy firma jest prawie jak
dziecko,
a następcy nie palą się do pracy?
Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na mnóstwo pytań.
Wielu z nich nigdy nie odważyłeś się sobie zadać.
MODUŁ 1
Efektywna wiedza i transfer władzy
Sprawdź, jakim typem sukcesora jesteś – carem, gubernatorem, a może wynalazcą?
Identyfikacja typów nestorów
Realne modele przekazywania wiedzy i władzy – sprawdź, czy któryś jest przydatny dla Ciebie

MODUŁ 2
Identyfikacja i wybór odpowiedniego następcy
Jak określić minimalne wymagania wobec sukcesora ?
Kula u nogi czy spełnienie marzeń? Czy on naprawdę tego chce?
Przynależność do rodziny jako jedyne kryterium wyboru następcy – czy można inaczej?

MODUŁ 3
Zwiększenie świadomości władz publicznych w zakresie sukcesji
Dobre praktyki – jak środowiska biznesowe mogą wspierać rozszerzanie wiedzy o sukcesji?
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kontaktów z ekspertami i skutecznymi sukcesorami
Baza wiedzy – gdzie szukać informacji o sukcesji?

MODUŁ 4
Firmy rodzinne w okresie przejściowym- zarządzanie zmianą
Rodzina versus Firma, jak zmieniają się relacje w czasie sukcesji
Współpraca – kluczowy czynnik decydujący o sprawnej zmianie właścicielskiej
Opór i niechęć do zmian – jak przygotować się na to co nieuniknione?
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MODUŁ 5
Zwiększenie świadomości właścicieli firm i potencjalnych następców
w zakresie sukcesji
Kiedy jest dobry moment na sukcesję ?
Przekazanie rodzinie, czy sprzedaż zewnętrzna? Który wariant jest dla mnie lepszy?
Emocje i rodzinne koligacje – jak sobie z tym radzić?

MODUŁ 6
Aspekty prawne związane z przeprowadzeniem sukcesji
w przedsiębiorstwach
Co daje przedsiębiorcy ustawa o sukcesji ?
Przedsiębiorstwo w spadku – jak się przygotować?
Jak zabezpieczyć majątek, klientów, dostawców i zatrudnionych pracowników?

Szkolenie jest finansowane w ramach pomocy de minimis

RADOM

27.02.2020
czwartek
10.00 - 14.00

PŁOCK

Sieć Badawcza
Łukasiewicz
Instytut
Technologii
Eksploatacji

Radom
ul. Pułaskiego
6/10

Płocki Park
Przemysłowopiątek
Technologiczny
10.00 - 14.00
S.A.

28.02.2020

Płock,
ul.Łukasiewicza
39

Po szkoleniu, zapraszamy serdecznie na lunch i rozmowy w kuluarach

KONTAKT: m.maczynska@TrenerKey.pl

