
CAFIN 
DAY
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ 
ČLENŮ ASOCIACE

Kde
Hotel Samechov ***

Kdy
ve čtvrtek 5. 9. 2013

Koho rádi uvítáme?

Program

Vás! = jednotlivce: controllerky a controllery, 

fi nanční manažerky a manažery, fi nanční ředitelky 

a ředitele, kteří se nebojí dobrodružství a těší se, 

že vytvoří dobrou partu s kolegy z jiných fi rem.

Vás! = fi remní týmy o 3 – 4 členech, kteří si 

chtějí prověřit svou souhru v náročné konkurenci 

jiných týmů a pro svůj interní „team building“ využijí 

právě CAFIN Day.

09:00 – 09:30 Registrace a uvítání, Ladislav Profota, moderace

09:30 – 11:00 Křeslo pro hosta aneb zeptejte se s námi

Ondřej Benda, Finanční ředitel, Armatury Group

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:30 Systém řízení výkonnosti na příkladu rodiny Simpsonových

Homer Vám ukáže řadu reportů, některé dobré, jiné špatné. Kdo dával v první části 

nejlepší pozor a bude mít nejvíce shod s Homerem, vyhrává.

Tomáš Rybička, Interim manažer

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:30 Hrajme si s fi nančními texty

Pod metodickou záštitou Českého rozhlasu

14:30 – 16:30 To chce správnou mušku

16:30 – 17:00 Coffee Break

17:00 – 18:00 Soutěž o nejlepšího z nejlepších

18:00 – 19:00 Společná večeře

19:00 NETWORKING EVENING – Dají se fi nanční výhledy 

vyčíst z hvězd?

Místo konání 
Hotel Samechov ***

Cena na osobu 
1.500 Kč bez DPH

Real Business
aneb Nominujte nejlepší fi nanční tým

• Exkluzivní možnost pro 3 – 4 osoby z jedné fi rmy

• Ukažte, že jste nejlepší a vyzkoušejte si podnikovou simulaci

• Cena pro vítězný tým

Pozvánka na workshop – 4. 9. 2013



FIRMA:  

ADRESA:  

 

DIČ: 

JMÉNO: 

PŘÍJMENÍ: 

TELEFON: 

E-MAIL:

DATUM A PODPIS: 

Závazná přihláška5. 9. 2013

Hotel Samechov*** 

Školící středisko

Samechov č. 50 

257 24 Samechov - Chocerady

www.samechov.cz

Real Business 

1.500 Kč + DPH / cena pro 1 osobu

(cena platí pro členy CAFIN i ostatní)

CAFIN day

Člen asociace CAFIN:

4.700 Kč + DPH

Tým 3 osob z jedné společnosti (člena CAFIN): 

10.000 Kč + DPH

Ostatní: 8.000 Kč + DPH

V ceně je zahrnuto ubytování 

ve dvoulůžkových pokojích.

Termín a místo konání

Účastnický poplatek

Obchodní podmínky 
Přihlášením souhlasíte s následujícími storno podmínkami: 

Při stornování kurzu do 4. pracovního dne před zahájením kurzu je 

účtován storno poplatek ve výši 1.500 Kč. Při odhlášení během posledních 

3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího 

odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, 

pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo 

na případné změny v programu.

 Real Business 4. 9. 2013 
Hotel Samechov

 CAFIN Day 5. 9. 2013 
Hotel Samechov

Česká asociace pro fi nanční řízení (CAFIN)

Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4 

Tel.: +420/224 314 410, e-mail: info@cafi n.cz

Přihlášky zasílejte na 
info@cafi n.cz

Praha

Hotel 
Samechov

Exit 29 
Chocerady


