
Profesionální vzdìlávací 
programy vytvoøené na míru

Spoleènost MONECO jako organizátor a producent otevøených semináøù pro fi nanèní profesionály 

poskytuje nyní také fi nanèní vzdìlávání vytvoøené na míru. Na základì mnoholetých zkušeností 

získaných bìhem realizace programu MONECO Financial Training jsme schopni vytvoøit a dodat 

Vám intenzivní vzdìlávací akce v rùzných formátech, úrovních a míøe podrobnosti. Tyto vzdìlávací 

programy jsou tvoøeny na vyžádání dle potøeb a tréninkových cílù našich klientù. 

Klíèové vlastnosti
Prvotøídní kvalita
Cílem našich vzdìlávacích programù vytvoøených na míru je výuka nejaktuálnìjšího fi nanèního know-how, které 
úèastníkùm pøedávají zahranièní lektoøi s vysokou didaktickou úrovní a dlouholetou praxí.

Zkušenost a expertíza
Máme více jak 25 let zkušeností s poskytováním fi nanèního vzdìlávání a strukturování odborných školení. 
Pøipravíme  Vám vzdìlávací programy, tak aby nejlépe vyhovovaly vašim požadavkùm a potøebám. Naše expertíza 
a komplexní pokrytí je opøeno o množství spolupracujících špièkových lektorù s velkou dìlbou znalostí.

Vytvoøené na míru
Na základì Vámi poptávaného tématu, pøipravíme návrh didaktické osnovy vzdìlávacího akce a dodáme 
podrobnou nabídku vèetnì CV školitele. Bìhem pøípravy tréninkového programu se navíc snažíme detailnì 
porozumìt vašim vzdìlávacím potøebám a cílùm, tak aby školení bylo nejen na správné úrovni pro danou 
skupinu úèastníkù, ale aby mìlo také vhodný pomìr teoretické a praktické èásti.

Individuální cena
Cena vzdìlávacích programù vytvoøených na míru se stanovuje individuálnì podle tématu a nároènosti 
na pøípravu. Kalkulace vychází z denní sazby školného, což pøi vhodném poètu úèastníkù umožòuje efektivní 
využít vašeho vzdìlávacího rozpoètu. Mùžete tím získat velmi individualizované vzdìlávání za bezkonkurenèní 
cenu.

Nabízíme intenzivní vzdìlávací programy vytvoøené na míru 
podle požadavkù a potøeb klientù.
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Výhody 
Specializace
Pøipravíme Vám tréninkovou agendu pøesnì na dané téma nebo oblast.

Aplikovatelnost
Dovednosti a znalosti získané ve Vámi defi nované odborné problematice, jsou maximálnì použitelné v praxi.

Interakce
V pøípadì in-house školení, kdy se kolegové úèastnící a vzdìlávají spoleènì, existuje vìtší prostor pro jejich 
interakci a vzájemnou komunikaci.

Komfort
Na školení, které se koná internì, není tøeba nikam cestovat, navíc je možné školení realizovat 100% online 
a v termínech, které Vám maximálnì vyhovují.

Diskrétnost
Zamìstnanci mohou na školení otevøenì diskutovat všechny záležitosti bez pøítomnosti externích úèastníkù.

Potøebujete vytvoøit vzdìlávací program na míru a vyškolit 
zamìstnance pøímo ve fi rmì nebo online?  Neváhejte nás kontaktovat!


