CFA® Training
Programme
Etyka
jako fundament
for Level 1
biznesu
ahead of the June 2017 exam
session

Termin:
19 grudnia 2018 r.
godz. 17.00 – 19.00
Cena:
290 zł netto
Szkolenie oferujemy również w
wersji online.
Kontakt
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com

2 CPE
z etyki

We współczesnej gospodarce coraz częściej ważnym czynnikiem sukcesu staje się etyka.
Stosowanie zasad etycznych może wyróżnić firmę na tle konkurencji, a także przyciągnąć
najlepszych pracowników i kontrahentów. Etyka jest dla każdego. Coraz więcej osób zaczyna o nią
dbać i oczekuje przestrzegania zasad etyki przez współpracowników oraz partnerów biznesowych.

ETYKA JAKO FUNDAMENT BIZNESU (2 godziny)
Program
►

Długofalowy priorytet: szybkie wyniki czy sposób prowadzenia biznesu?

►

Czy etyka może być sposobem na dochodowy biznes?

►

Etyka w pracy, etyka w domu, etyka wśród znajomych, czy po prostu ETYKA?

►

Naszym pracownikom płacimy za umiejętności i za pracę. A jak zdobyć ich serca?

►

Czy dobry lider może nie być etyczny?

►

Jak zyskać przewagę konkurencyjną trudną do skopiowania i czy może to być kultura
organizacji?

►

Etyka to procedury czy niełatwa sztuka postępowania zgodnie z nią każdego dnia?

►

Etyka jest modna i na pokaz – a co zrobić, by była DNA organizacji?

Streaming
Szkolenie oferujemy również w wersji online. Uczestnicy otrzymują link do strony internetowej,
na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym.

Miejsce
szkolenia
Miejsce szkolenia
►

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym EY Academy of Business,
ul. Lecha Kaczyńskiego 26, budynek Focus. Szkolenie trwa w godz.
9.00-16.30. W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz ciepły lunch.

Zgłoszenia
Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny on-line
na stronie: www.academyofbusiness.pl
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 22 701 00 00 lub email: academyofbusiness@pl.ey.com
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

