ANIMA Praha

ZÁŘÍ - PROSINEC 2011

Závazná objednávka instruktáží a e-kurzů: (prosíme vyplňte a odešlete faxem na číslo 224 229 831)
Kompletní program (zlatá permanentka) zahrnuje všechny instruktáže a jednu ze tří variant stříbrné
permanentky (laskavě zaškrtněte, kterou volíte). Cena Kč 12 000 + 20% DPH. Permanentka je přenosná - mohou
ji využívat různé osoby.

29. září 2011

Co stojí výše než logika?

Logické uvažování je nesmírně důležité, ale rozvinutý intelekt má
mnoho dalších schopností. Bez některých z nich se dobrý manažer
těžko obejde. Budeme se věnovat jejich „gramatice“.
Některé rozšířené názory o ekonomii nejsou výsledkem skutečného
vzdělávání, ale indoktrinace. Škodí firmám vždy, zejména v období
těžkostí. Tentokrát si posvítíme zejména na názory o poptávce.

20. října 2011

Rozumět poptávce

Další instruktáž o ekonomických názorech šířených indoktrinací,
škodlivých pro firmy. Zaměříme se zejména na mentální modely v
pozadí široce rozšířených názorů na nabídku.

10. listopadu 2011

Rozumět nabídce
24. listopadu 2011

Když dospělí přemýšlejí o trhu
8. prosince 2011

Hospodařit s tím nejdůležitějším

Děti milují vyprávění o trpaslících i o neviditelné ruce trhu. Dospělí
si žádají racionálnější zdůvodnění některých tvrzení o fungování
trhu. A na co narazí? Na podivné matematické šamanství ...
Hospodaření s penězi i hospodaření s časem jsou zastřešeny
něčím podstatnějším - uměním jednat tak, abychom měli důvody k
radosti, neboli „GTD na druhou“. Jaké nástroje jsou po ruce?

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
Stříbrná permanentka 1: zahrnuje účast v e-kurzu „Moudré hospodaření“ v systému ANIMA Schola v době
od 19. 9. do 19. 12. 2011. Jedná se o praktické prohlubování obsahu shora uvedených 5 instruktáží.
Stříbrná permanentka 2: zahrnuje zasílání e-mailem s týdenní frekvencí v době od 19. 9. do 19. 12. 2011.
kapitol knihy „Manažerky, manažeři a jejich móresy“ a dále opravňuje k účasti na 3 moderovaných
dvouhodinových seminářích (vždy od 17:00 do 19:00) na adrese Opletalova 55, Praha 1), v termínech 18.10.,
15.11. a 13.12. 2011.
Stříbrná permanentka 3: zahrnuje účast v e-kurzu „Trivium není úplně triviální“ v systému ANIMA Schola
v době od 19. 9. do 19. 12. 2011. Jedná se e-kurz, který doprovázel instruktáže v dubnu - červnu 2011.

Cena každé 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 221 419 732 (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
+420 221 602 288
fax: +420 224 229 831
e-mail: office@anima.cz

