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REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski
uczestniczył w charakterze Wykładowcy

Pan dr Grzegorz
szkoleniowych

Michalski

przeprowadził

szkolenie

o poniższej

tematyce

oraz

godzin

podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce

Informacje

Liczba godzin

szkolenia

szkoleniowych

Celem szkolenia było przybliżenie

Zarządzanie płynnością
finansową.

w wymiarze

Efektywne decyzje

w zakresie inwestycji w
kapitał pracujący

dotyczących

zarządzania

mającymi

wpływ

widzenia

maksymalizacji

r. Warszawa

została

W

ekonomicznej

wartości

szkolenia

w

zapasami, środkami pieniężnymi

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem
przeprowadzonych

dokonana

pozwalającej
zakresie

12

bieżącymi,
z punktu

wiedzy

decyzje

zasad

finansową

trakcie

prezentacja

efektywniejsze

aktywami

na płynność

przedsiębiorstwa.
18-19.11.2013

finansowych

na

zarządzania

i należnościami.

i odpowiedzialnością,

co stanowiło gwarancje rzetelnie

zajęć.
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REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski
uczestniczył w charakterze Wykładowcy

Pan dr

Grzegorz

szkoleniowych

Michalski

przeprowadził

szkolenie

o poniższej

tematyce

oraz

w wymiarze

podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce

Informacje

Liczba godzin
szkoleniowych

szkolenia

Zarządzanie płynnością
finansową.

godzin

Efektywne decyzje

w zakresie inwestycji

w

kapitał pracujący

Celem szkolenia było przybliżenie
dotyczących

zarządzania

mającymi

wpływ

widzenia

maksymalizacji

r. Katowice

została

W

ekonomicznej

wartości

szkolenia

w

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem
przeprowadzonych

dokonana

pozwalającej
zakresie

zapasami, środkami pieniężnymi

12

bieżącymi,
z punktu

wiedzy

decyzje

zasad

finansową

trakcie

prezentacja

efektywniejsze

aktywami

na płynność

przedsiębiorstwa.
21-22.10.2013

finansowych

na

zarządzania

i należnościami.

i odpowiedzialnością,

co stanowiło gwarancje rzetelnie

zajęć.
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