
Letní  
akademie

Nabídněte vašim spolupracovníkům možnost bezplatně 
se dozvědět více o aktuálních tématech bankovnictví  
a pojišťovnictví a navázat nové kontakty během 
neformálního odpoledního setkání v prostorách PwC...

Letní akademie je určena pro zástupce středního  
a vyššího managementu firem z odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a spotřebitelského financování. Cílem 
této série workshopů je mj. nabídnout diskusní platformu 
pro sdílení zkušeností o aktuálních tématech.

Série odborných workshopů pro odvětví finančních služeb

Témata a harmonogram akcí:

Procesní řízení (Lean, BPR, BPM)     
Čtvrtek 5. září, 15:00 – 17:00 hodin 

Obchodní strategie pro segment SME  
Čtvrtek 22. srpna, 15:00 – 17:00 hodin  

Cenotvorba  (Pricing)      
Čtvrtek 1. srpna, 15:00 – 17:00 hodin 

Customer experience - jak změřit  
a ovlivnit zkušenost zákazníka               
Čtvrtek 15. srpna, 15:00 – 17:00 hodin 

Novinky v oblasti regulatoriky  
(FATCA, NOZ apod.)               
Čtvrtek 19. září, 15:00 – 17:00 hodin 

Registrujte se na: 
www.pwc.cz/letniakademie 

V případě dotazů, kontaktujte  
Janu Kelnarovou  

(jana.kelnarova@cz.pwc.com,  
+420 251 152 468)

Podrobný obsah jednotlivých seminářů je uveden  
na našich webových stránkách www.pwc.cz/letniakademie 
Program a diskuse budou v českém jazyce  
a účast na workshopech je bezplatná. 

Všechny workshopy se budou konat  
v prostorách PwC, City Green Court, 
Hvězdova 1734/2c, Praha 4.

Máte-li zájem se aktivně zapojit přímo do programu některého  
z tématických workshopů a podělit se s námi  
a dalšími účastníky o své vlastní zkušenosti formou krátké 
případové studie nebo odborné prezentace,  
kontaktujte Vincenta Santamariu  
(vincent.santamaria@cz.pwc.com,  
+420 251 152 071).

Nabídněte i svým kolegům! 
Máte-li zájem, aby se Vaše společnost zúčastnila tohoto  
odborného programu a získala tak maximum přínosných  
a praktických informací pro svou činnost, prosím, předejte  
tuto pozvánku i svým kolegům, které by mohly některá  
témata zajímat. 
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Strategické řízení nákladů    
Čtvrtek 18. července, 15:00 – 17:00 hodin 


