POZVÁNKA

OZ Mikroregión RADOŠINKA
Vás pozýva
na
ŠKOLENIE
„ZAVÁDZANIE REGIONÁLNEHO ZNAČENIA NA NITRIANSKOM VIDIEKU“
určené pre výrobcov a poskytovateľov služieb
v oblasti kvality produktov, marketingu a manažmentu
Aktivita sa uskutoční v rámci implementácie projektu spolupráce
„Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít“
v dňoch 14. - 16.06.2012 v Zasadacej miestnosti OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267
Prednášajúcou bude Ing. Ľudmila Šmardová, PhD.,
Katedra CR a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Program:
14. jún 2012 (štvrtok)
8:30 – 09:00
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30

Registrácia účastníkov
Úvodný prieskum školiacich potrieb účastníkov, prehľad, oboznámenie
účastníkov so štruktúrou školenia
Prestávka na občerstvenie
MAMAŽMENT, plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrolovanie
a rozhodovanie prispôsobené potrebám aktérov rozvoja vidieka, nové
trendy v manažmente
Obed
Praktické príklady, práca v skupinách, prezentácia výsledkov
Ukončenie 1.dňa školenia
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15. jún 2012 (piatok)
08:30 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30

MARKETING a marketingová koncepcia, marketingový výskum, SWOT
analýza regiónu, subjektov v regióne, segmentácia trhu
Prestávka na občerstvenie
Marketingový mix (produkt, cena, distribúcia, komunikácia –
promotion mix), cieľ komunikácie, AIDA model), marketingová
stratégia pokrytia trhu
Obed
Legislatívna úprava podmienok podnikania v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu, praktické príklady, práca v skupinách, prezentácia
výsledkov
Ukončenie 2.dňa školenia

16. jún 2012 (sobota)
08:30 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30

KVALITA – motívy, náklady na kvalitu, zásady a funkcie manažérstva
kvality, odvetvové systémy manažérstva kvality, zostavenie príručky
kvality, audity kvality – typy auditov, fázy auditu, certifikácia výrobkov,
systémov, personálu a akreditácia, komplexné manažérstvo kvality –
TQM, regionálne značky kvality)
Prestávka na občerstvenie
Projekt Zavádzania regionálneho značenia produktov na nitrianskom
vidieku – budovanie kapacít a postupnosť krokov, aktívne zapojenie
účastníkov školenia, praktické prínosy pre územia
Obed
Praktické príklady, práca v skupinách, prezentácia vlastnej značky
kvality a jeje použitia v rámci činnosti jednotlivých účastníkov
Ukončenie 3.dňa školenia

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. V prípade Vášho záujmu je potrebné
účasť potvrdiť mailom na info@radosinka.sk , alebo na telefónnom čísle: 0911 280 707
najneskôr do 12.06.2012.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Mgr. Mária Berecová
Predsedníčka OZ Mikroregión RADOŠINKA
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