TECOS organizira strokovno usposabljanje

Zakonitosti direktnih dobav Tier 1 avtomobilski
industriji
Poudarki:

Torek, 6. 2. 2018

 kaj pomeni vstop podjetja v
avtomobilsko industrijo,
 zahteve usposobljenosti bodočih
dobaviteljev Tier 1,
 nevarnosti, ki lahko prežijo na
vsakega novega dobavitelja Tier 1.

9. 00 – 14. 00
Celje, sedež TECOS
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Predavatelj:
Anton Frlic
Rok za prijave:
31. 1. 2018, do 12. 00
Spletna prijava na usposabljanje

Usposabljanje olajša sprejemanje odločitve
podjetja za vstop med direktne razvojne
dobavitelje avtomobilski industriji.
Na
usposabljanju
bomo
predstavili
pričakovane zahteve usposobljenosti bodočih
dobaviteljev Tier 1, postopke vstopa med
direktne dobavitelje in na kaj je treba biti
pozoren, možne tržne poti za vstop med
direktne razvojne dobavitelje in nevarnosti, ki
lahko prežijo na vsakega novega dobavitelja
Tier 1 ter se podrobneje posvetili
obstoječemu sistemu digitalizacije poslovanja
v avtomobilski industriji.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?






Vodilnemu kadru malih podjetij,
projektnim in produktnim vodjem,
razvojnikom,
vodilnim zaposlenim v logistiki in kakovosti.

PREDAVATELJ
Anton Frlic
Odlično pozna zakonitosti avtomobilske industrije – tako
trženje in tržne poti kot zahteve avtomobilske industrije. Vstop
podjetja med direktne razvojne dobavitelje v avtomobilski
industriji je izkusil tudi sam.
Ima več kot 30 let izkušenj v različnih industrijskih panogah in
tehnologijah orodjarstva: preoblikovanju pločevine, tlačnemu
litju aluminija in brizganju plastike.
Prav tako ima več kot 15 let izkušenj z vodenjem podjetja, več
kot 30 let pa deluje na
področju usposabljanja in
izobraževanja.

URNIK
8. 45 – 9. 00
10. 30 – 11. 00
12. 30 – 12. 45
13. 30 – 14. 00

Registracija udeležencev
Odmor za kavo in prigrizek
Odmor za kavo
Vprašanja in zaključek

Kotizacija in gradivo
215,00 €

Popusti

http://www.tecos.si/sl/clanstvo/seznam-clanov

10 % za člane A
5 % za člane B

Cena ne vsebuje DDV, vključuje predavanje, strokovno gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med
odmorom. Gradivo boste na usposabljanju prejeli v pisni obliki. Potrdilo o udeležbi prejmete po pošti po
končanem usposabljanju. Odjavite se lahko dan pred izvedbo usposabljanja, v nasprotnem primeru
vam zaračunamo 20% kotizacijo.

DODATNE INFORMACIJE
Špela Bordon
tel (03) 490 09 20, fax (03) 426 46 11, spela.bordon@tecos.si

