V četrtek izberejo gazelo dolenjsko-posavske regije

Potem ko je minuli četrtek gazelo regije že dobila osrednja Slovenija, kjer je bilo ob
MiMaji in Kliki za najboljše prepoznano podjetje Interseroh, bo ta četrtek v Dolenjskih
Toplicah drugi regijski izbor. Nominirana podjetja za gazelo dolenjsko-posavske regije
so Cablex Plastik, L-tek Elektronika in Yaskawa Ristro, ki je bila med nominirano
trojico že preteklo leto. Gazele dolenjsko-posavske regije označuje izjemna dinamika,
saj indeks rasti podjetij, ki so na seznamu stotih najhitreje rastočih v regiji med letoma
2007 in 2013, znaša kar 454.
več...

Vlada se na zahteve podjetij odziva s konkretnimi ukrepi

Ste med tistimi, ki vam trenutne razmere v Sloveniji postavljajo več ovir kot pa ponujajo
rešitev in podpore pri razvoju podjetja? Tukaj je dobra vest! V četrtek naj bi vlada
obravnavala enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega
okolja ter dvig konkurenčnosti, ki obsega več kot 300 konkretnih ukrepov.
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Ob rasti podjetja nikar ne pozabite na tekoče prilive
Zakaj rastoče podjetje nenadoma postane podobno podjetju v krizi? Razlog je v
nerazumevanju obratnega kapitala. Preberite, kaj svetuje dr. Jaka Vadnjal.
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Pomen kompetenc projektnih managerjev
Podjetja morajo za uspešno »tekmo« na globalnem trgu ves čas skrbeti za lasten
razvoj, optimizacijo procesov, vpeljavo inovativnih rešitev ter prilagajanje hitrim
spremembam. Članstvo Slovenije v EU ponuja podjetjem vrsto priložnosti s
financiranjem projektov, ki jih le ta slabo izkoriščajo. Morda ravno zato postajajo znanja
projektnega vodenja ena najbolj zaželenih in cenjenih znanj v podjetjih in na trgu dela.
Del teh lahko pridobite na brezplačnem usposabljanju za projektno planiranje, ki se bo
izvajalo v oktobru na GEA College – PIC d.o.o. v okviru mednarodnega projekta
ComPM.
več...

Holesterol, imenovan tudi "tihi ubijalec", morda ogroža tudi vas
Ne zgolj za starejše - nevaren je za praktično vse, ki se premalo gibljemo
in nezdravo prehranjujemo.
Kako znižati slab holesterol?
Kliknite tu in zahtevajte brezplačen Sensilabov pripročnik.
• Kako znižati slab holesterol?
• Zakaj pravijo holesterolu "tihi ubijalec"?
• Kako z majhnimi koraki doseči zdravo srce in ožilje?
• Dieta z recepti
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