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Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Bonanza økonomiforståelse
Kursus Have- og parkmaskiner

Kolding, den 9. november 2017

Bonanza økonomiforståelse – sidste kursus med tilskud!
Det populære Bonanza økonomiforståelses kursus, hvor du blandt andet får mulighed for at
arbejde med dine egne tal, er tilbage.
Det bliver sidste gang kurset bliver gennemført med tilskud til 2.500,-. Så skal du nå at have
en plads, må du endelig kontakte os. Fremadrettet vil dem, som er berettiget til at søge
gennem kompetencefonden selvfølgelig kunne gøre det.
Dette spændende og anderledes økonomi-kursus afholdes 5. – 6. december 2017 i
Kolding. Kurset tager i stedet for regneark og uendelige rækker af tal udgangspunkt i
visualisering og en række værktøjer, der med fokus på virksomhedsøkonomi, nøgletal,
økonomisk kommunikation og dine udfordringer giver en langt større forståelse af økonomi.
Vi har testet konceptet og er overbeviste om, at det er velegnet og udbytterigt i form af
forbedret bundlinje for vores medlemsvirksomheder.
Kursets indhold
• Introduktion -> Kobling til virksomhedens økonomi.
• Fokus på vigtige nøgletal for virksomheden.
• Virksomhedsspillet Rodeo – økonomiske konsekvenser af egne handlinger.
• Cash Flow og Likviditet – dine muligheder for vækst og overlevelse.
• Jeres egen økonomi – mulighed for at arbejde med egne tal med fokus på det vigtige,
det værdiskabende.
Formål og udbytte ved at lære jeres ledere og medarbejdere om økonomi
• Forstå de økonomiske sammenhænge i regnskabet og hvordan nøgletallene
påvirkes.
• Hvor tjener vi pengene? Hvor taber vi dem?
• Det er ikke nok bundlinjen ser god ud…. Likviditeten afgør dine muligheder!
• Bliv klædt på til at håndtere dialogen med banken og revisoren.
• Lagerbinding og lagerværdi – nedskrivninger.
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Med udgangspunkt i egne tal bliver det nemt at identificere praktiske tiltag, der kan
forbedre økonomien.
Hvordan skabes værdi i virksomheden
Større ejerskab – mere økonomisk fokus – bedre bundlinje!

Hvem:
Ledende medarbejdere (butiks- og lagerchefer, værkfører m.fl.), sælgere, medarbejdere i
økonomiafdelingen, ejere, direktører
Sted: Kolding – nærmere info følger
Dato: 5.- 6. december 2017
Pris: kr. 2.500,- plus moms inkl. middag og overnatning (normal pris for kurset 6.000,-)
Tilmelding:
Senest den 20. november 2017 til Dorthe Thomsen på mail: dorthe@danskmaskinhandel.dk
– oplys deltagernavn, firma, telefonnummer og mailadresse.
BEMÆRK! Der er begrænset antal pladser.
Tidligere deltagere siger:
”Havde aldrig troet at økonomi kunne være sjovt og spændende!”
”Det er mine penge og mig, der løber risikoen – derfor vil jeg også have helt styr på tallene.”
”Økonomi er ikke noget jeg normalt bruger meget tid på, men den her måde uden en masse
regneark gjorde det interessant for en praktiker som mig.”

Kursus Have- og parkmaskiner
Dette kursus er flyttet til uge 51, og er der flere, der kunne tænke sig at komme med, er der
stadig et par pladser på holdet.
48503: Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. – uge 51
Mere info og tilmelding her
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