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DVIGNITE VREDNOST
VAŠEGA PODJETJA

Partner
Program
je
ekskluzivni
program
Ljubljanske borze, preko katerega lahko podjetniki,
managerji oz. lastniki povečajo vrednost podjetja.
S praktičnimi delavnicami izbranim podjetjem med
drugim omogoča optimizacijo poslovanja in
doseganje primerne rasti.

PREDNOSTI
PARTNER
PROGRAMA
Povečanje vrednosti podjetja
Lažje pridobivanje sredstev tako na banki, kot pri
alternativnih virih
Večja kredibilnost pri poslovnih partnerjih
Doseganje

primerne

rasti

podjetja

in

njeno

financiranje
Višji izplen pri morebitni prodaji podjetja ali deleža
Bolj stabilno poslovanje podjetja
Vzpostavitev optimalne strukture kapitala za
vaše podjetje

ZAKAJ PARTNER PROGRAM?
Ste uspešen podjetnik, imate dober proizvod ali
storitev, pa se vam zdi, da se morate vseskozi
ukvarjati samo s financami?

Ste dovolj ambiciozni, da vašo družbo dvignite na višji
nivo, ji vzpostavite optimalno strukturo kapitala in
omogočite rast?

Če ste na obe vprašanji odgovorili z »da«, je Partner
Program najboljša izbira za vašo družbo, saj je
namenjen zgolj izbranim družbam na poti k
uresničitvi njihovega potenciala.

VSEBINA DELAVNIC
I. MODUL - KRITIČNI PREGLED POSLOVANJA
1. delavnica: Potrebno je vedeti, kam želiš priti.
2. delavnica: Vzpostavitev uspešne finančne strategije.
II. MODUL - IZZIVI NA PODROČJU POSLOVNIH
FINANC
3. delavnica: Kako naj podjetje raste?
4. delavnica: Denar je kri podjetja.
III. MODUL - FINANCIRANJE PODJETIJ
5. delavnica: Uspešno na banko po denar.
6. delavnica: Kam po denar, če ne na banko - prvič.
7. delavnica: Kam po denar, če ne na banko - drugič.
IV.

MODUL

-

VREDNOST

PODJETJA

IN

TVEGANJA
8. delavnica: Koliko je vredno moje podjetje?
9. delavnica: Tveganje brez glavobola.
V. MODUL - PPREDSTAVITEV KAPITALSKIH
TRGOV
10. delavnica: Kapitalski trgi so tu za vas.

UČITE SE OD NAJBOLJŠIH
Delavnice

Partner

Programa

vodijo

strokovnjaki iz sveta financ,

priznani

svetovalci

in

investitorji z bogatimi izkušnjami na kapitalskem
trgu. Z vami bodo delili neprecenljve izkušnje iz
prakse in vam pomagali na poti k uresničevanju
ciljev.
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