BREZPLAČNI SEMINAR Z NASVETI:

V današnjih kriznih časih lahko opazimo zanimivo nasprotje: nekateri ljudi se
komaj prebijejo iz meseca v mesec, drugim pa denar priteka v neomejenih
količinah. Ali so “reveži” premalo poučeni o ravnanju z denarjem, ali pa
“bogataši” poznajo trike, s katerimi povečujejo svoje premoženje?
V sodelovanju s podjetjem Kreativa s.p. vas vabimo na brezplačni seminar o
pametnem ravnanju z osebnimi financami. Pridružite se nam
v sredo, 17. junija 2015, od 18. do 21. ure
v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana
Predavateljici: Alenka Leonarda MERHAR, psihologinja in
Zdenka ČEMAŽAR VRBAN, finančna strokovnjakinja
Obseg delavnice:

3 polne ure

Informacije in prijave: CDI Univerzum, tel. 01/583 92 70
info@cdi-univerzum.si
kontaktna oseba: Lidija Borštnar
lidija.borstnar@cdi-univerzum.si
UDELEŽBA JE BREZPLAČNA, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO

BREZPLAČNI SEMINAR:

KAKO NAJ PAMETNO RAVNAM Z OSEBNIMI FINANCAMI?

OPIS DELAVNICE
Na seminarju boste okvirno spoznali
ključne elemente Poti finančne
varnosti:
- kako osvojiti ciljne navade o
ravnanju z denarjem
- kako uskladiti dejansko in želeno
finančno stanje
- ugotovili boste vaš odnos do
denarja
- ugotovili pet načinov, ki povečujejo
osebne prihodke glede na trende
gibanj v svetu
- izostrili boste občutek za odločanje
v poplavi ponudbe finančnih
produktov
- kako smiselno varčevati od
osnovnih korakov dalje s hitrim
preračunom, kaj je za vas
najugodnejše
- kako povečati prilive in zmanjšati
izdatke
- moč obrestne mere in kako v banki
izpogajati najboljši možni finančni
produkt

PRIJAVE IN INFORMACIJE
info@cdi-univerzum.si
kontaktna oseba: Lidija Borštnar
 01/583-92-70
lidija.borstnar@cdi-univerzum.si

O PREDAVATELJICAH
Psihologinja Alenka Leonarda Merhar
je na osnovi 20-letnih izkušenj in z
upoštevanjem znanstvenih spoznanj
oblikovala korake za vzpostavitev
osebne finančne varnosti. Mnogim je
pomagala prebroditi težke trenutke v
življenju in rešiti njihove težave. Svoje
znanje uspešno podaja na delavnicah,
predavanjih in eminarjih.
Zdenka Čemažar Vrban je osebna in
finančna strokovnjakinja, ki že 15 let
spremlja trende domačih in svetovnih
denarnih tokov. Njena pomoč pri
organizaciji osebnih proračunov je
neprecenljiva. Pred dvema letoma je
kot ena od pionirk že napisala
znanstveni članek z naslovom »IPO
skozi zgodovino« o novih oblikah
naložb (IPO/Initial Public Offering ali
prva javna ponudba za pridobitev
sredstev). Danes za eno od svetovnih
založb nastaja njena knjiga na to temo.

Redna cena seminarja je 247 eur.
Tokrat ga v sodelovanju s Kreativo,
s.p. omogočamo v brezplačni obliki.
Število mest je omejeno, zato
priporočamo čimprejšnjo prijavo.

