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CFO platforma | Pozvánka na pracovné raňajky

DETAILY PODUJATIA:

Vážená pani/vážený pán,
dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné raňajky venované
finančnému riadeniu. Ide o prvé stretnutie zo série stretnutí
CFO platformy, ktoré plánujeme pre finančných riaditeľov.
Prvé podujatie sa uskutoční vo štvrtok 6. septembra 2018
od 8:30 hod. v priestoroch hotela LOFT Hotel Bratislava
na Štefánikovej ulici č. 4 v Bratislave.
Hlavnou témou stretnutia bude investícia a spustenie výroby
z pohľadu financií spoločnosti Jaguar Land Rover.
Ďalšou zaujímavou a veľmi aktuálnou témou bude praktický
príklad procesu úspešného získania investičnej pomoci
pre investičný zámer spoločnosti Minebea Slovakia.

6. septembra 2018
od 8:30
LOFT Hotel Bratislava
REGISTRÁCIA:
Prostredníctvom online
formulára
KONTAKT:
markubis@deloittece.com

PROGRAM:
8:30 – 9:00
9:00 – 11:15

Registrácia a raňajky
Prezentácie a diskusia (ENG, SVK)

PREZENTUJÚCI:
•
•

Piotr Przybyla, Plant Controller, Jaguar Land Rover
Slovakia
Radoslav Pastorák, CFO, Minebea Slovakia

Tešíme sa na Vašu účasť a na zaujímavú diskusiu!
S úctou
Wolda Grant
partner

Martin Kubiš
senior manažér
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