ANIMA Praha

LEDEN - BŘEZEN 2012

Závazná objednávka instruktáží a e-kurzů: (prosíme vyplňte a odešlete faxem na číslo 224 229 831)
Kompletní program (zlatá permanentka) zahrnuje všechny instruktáže a stříbrnou permanentku (obsah dvojitého
oranžového rámečku). Cena Kč 12 000 + 20% DPH. Při zaslání závazné přihlášky do 31. 12. 2011 zlevněná cena
Kč 10 000 + 20% DPH. Permanentka je přenosná - mohou ji využívat různé osoby.

Rozhodování na základě logiky a statistiky, systematické
vyhodnocování různých variant - jak důležitou roli to vše
opravdu hraje při rozhodování skutečných profesionálů?

19. ledna 2012

Rozhodovat co nejlépe

Učení přesně popsaných pracovních postupů, poskytování
zpětné vazby o výsledcích snažení pracovníků - kdy jim to
pomáhá, aby se naučili svou práci, kdy to překáží?

9. února 2012

Jak učit dobře pracovat

Tzv. „informační fetišismus“ bývá u zrodu informačních
systémů, které pak firmu pomalu táhnou ke dnu. Kdy více
informací pomáhá snížit nejistotu a kdy je to na škodu?

23. února 2012

Kdy více informací nepomáhá?

Neúspěch mnoha projektů začal už přesvědčením, že
projekt je třeba zahájit přesnou specifikací a jasným
popisem cíle, kterého se má dosáhnout. Jak je to opravdu?

8. března 2012

Pověry o projektech

Tentokrát si mj. posvítíme na názor, že naše plány mají
větší šanci na úspěch, jestliže se soustředíme na nalezení
největších rizik a jejich eliminaci.

22. března 2012

Eliminace rizik - cesta k úspěchu?

Všechny instruktáže probíhají v zasedací místnosti ve 4. patře Opletalova 55, Praha 1 - N. Město
od 13 do 17 hod. Cena každé z instruktáží je Kč 3000 + 20% DPH, zahrnuje pohoštění a školicí materiály.
e - kurzy
Kompletní e-program (stříbrná permanentka) zahrnuje účast v e-kurzu „Trénink správného uvažování“ v
systému ANIMA Schola v době od 22. 12. 2011 do 22. 3. 2012.

Cena stříbrné permanentky je Kč 2500 + 20% DPH, pro soukromé osoby, studenty a pracovníky škol
je zlevněná cena Kč 1500 + 20% DPH.
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Závazně se přihlašuji na zatržené instruktáže, e-kurzy, resp. kompletní programy a souhlasím s obchodními podmínkami
uvedenými na druhé straně tohoto formuláře:

V

dne

Podpis

Další informace najdete na www.anima.cz, vaše dotazy rádi odpovíme na telefonu 221 419 732 nebo e-mailu office@anima.cz.

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny veřejné instruktáže a e-kurzy pořádané společností ANIMA Praha
spol. s r. o. a na kompletní programy z nich utvořené. Podmínky pořádání instruktáží a e-kurzů ve firmě zákazníka jsou
individuální, cena je smluvní.
Objednávka. K objednání instruktáží, e-kurzů nebo programů z nich utvořených použijte jednu z uvedených možností:
•
formulář závazné objednávky, který po vyplnění zašlete faxem na číslo 224 229 831,
•
on-line formulář na internetových stránkách http://www.anima.cz,
•
telefonickou objednávku na čísle 602 354 282 (po přijetí telefonické objednávky Vás požádáme o její potvrzení faxem
nebo e-mailem).
Při on-line zápisu jednotlivého e-kurzu na stránkách http://www.anima.cz je objednávka součástí procesu zápisu.
Cena. Platná cena za instruktáž , e-kurz nebo program instruktáží a e-kurzů je uvedena v aktuální nabídce. Cena zahrnuje
veškeré školicí materiály a u instruktáže občerstvení.
Potvrzení objednávky a úhrada. Na základě přijaté objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu, která je zároveň
potvrzením o zařazení do fakturovaných instruktáží resp. e-kurzů. (Při překročení kapacity instruktáže Vám nabídneme
náhradní termín.) Zálohovou fakturu uhraďte do uvedeného data splatnosti, jako variabilní symbol použijte číslo zálohové
faktury. Po zaplacení Vám zašleme daňový doklad.

Jednotlivě objednávané instruktáže:
Neúčast na instruktáži, storno poplatky. Pokud se přihlášený účastník nemůže instruktáže zúčastnit, může místo sebe
vyslat náhradníka. V takovém případě Vás prosíme o oznámení této změny co nejdříve.
Pro storno účasti bez vyslání náhradníka platí následující podmínky:
•
Pokud účast na instruktáži stornujete nejpozději 4 pracovní dny před datem konání instruktáže, činí storno poplatek
0% z ceny instruktáže (tj. peníze Vám vrátíme v plné výši).
•
Pokud účast na instruktáži stornujete od 3 do 2 pracovních dnů před datem konání instruktáže, storno poplatek činí
50% z ceny instruktáže.
•
Při pozdějším stornu nebo neomluvené neúčasti činí storno poplatek 100% z ceny instruktáže. Veškeré školicí
materiály Vám po instruktáži zašleme poštou.

Jednotlivě objednávané e-kurzy:
Do 5 pracovních dnů před zahájením e-kurzu může přihlášený účastník místo sebe oznámit náhradníka. Při neúčasti v ekurzu činí storno poplatek 100% ceny e-kurzu, tzn. peníze nevracíme.

Kompletní e-program (stříbrná permanentka):
Cenově zvýhodněný kompletní e-program na 3 měsíce (stříbrná permanentka) pokrývá zápisné do všech e-kurzů ANIMA
Praha které jsou v nabídce e-programu uvedeny. Pro jedno období může být nabízeno několik takovýchto programů.
Do 5 pracovních dnů před zahájením celého e-programu může přihlášený účastník permanentku převést na náhradníka.
Pozdější změny nejsou možné a storno poplatek činí 100% ceny e-programu, tzn. peníze nevracíme.

Kompletní program (zlatá permanentka):
Cenově zvýhodněný kompletní program instruktáží a e-kurzů na 3 měsíce (zlatá permanentka) pokrývá zápisné do všech
instruktáží ANIMA Praha v příslušném období a jednu stříbrnou permanentku na příslušné období.
Majitelé zlaté permanentky nemusí předem hlásit vyslání náhradníka. Stačí, když náhradník předloží permanentku při
registraci. Pokud majitel zlaté permanentky náhradníka nevyšle a instruktáže se nezúčastní, zašleme mu veškeré školicí
materiály po instruktáži poštou, nárok na vrácení peněz nevzniká.
Převod stříbrné permanentky, která je součástí kompletního programu, na jinou osobu není možný.

ANIMA Praha spol. s r. o.
Opletalova 57
110 00 Praha 1 – Nové Město
http://www.anima.cz

tel.: +420 221 419 732
fax: +420 224 229 831
e-mail: office@anima.cz

