Fundacja Dobra w Toruniu
zaprasza do udziału w szkoleniu pod tytułem:

SKUTECZNA WINDYKACJA
W PRAKTYCE
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZASOBAMI LOKALOWYMI
które odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 r.
w siedzibie Fundacji w Toruniu, ul. Kameliowa 15 B (w Domu Dobrym)
w godzinach 9.30 – 17.00

Szkolenie poprowadzi adwokat Mariusz Trela, prowadzący Urnicz Kancelarię Adwokacką w
Toruniu, specjalista w zakresie prawa gospodarczego i windykacji, pełniący wcześniej przez 20 lat
służbę na stanowisku sędziego w toruńskim Sądzie Gospodarczym, od 18 lat prowadzący szkolenia
dla przedsiębiorców w całym Kraju, stosujący techniki windykacyjne przynoszące rezultaty w
stopniu znacznie wyższym od osiąganych dzięki stosowaniu tradycyjnych metod windykacji.

W ostatnich czterech latach Trener przeprowadził też szereg otwartych konferencji z zakresu
windykacji w Toruniu, Bydgoszczy, Iławie i Gdańsku, które dostarczyły konkretnych wskazań i
inspiracji setkom przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki. Informacje na
temat tych konferencji są dostępne na stronie Fundacji pod adresem www.fundacjadobra.pl
Od lat pan mecenas Trela cieszy się opinią promotora wiedzy prawniczej niezbędnej do
profesjonalnego wykonywania zadań przez różne grupy zawodowe i profesjonalistów. Zarówno
instytucje zapraszające go do prowadzenia szkoleń, wykładów i konferencji, jak i ich uczestnicy
wysoko oceniają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też umiejętność jej przekazywania w sposób
przystępny i zrozumiały. Świadczą o tym między innymi referencje zamieszczone na jego stronie
internetowej (www.urnicz.pl).

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metod i skutecznych sposobów odzyskiwania należności
od dłużników. Uczestnicy otrzymają informacje pozwalające na znaczne podwyższenie
efektywności działań windykacyjnych podejmowanych w stosunku do dłużników. Informacje
te mają charakter uniwersalny, pozwalają na podejmowanie efektywnych działań zarówno
wobec dłużników – przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Szkolenie adresowane jest do zarządów spółdzielni mieszkaniowych i pracowników tych
spółdzielni zajmujących się odzyskiwaniem należności, zarządców nieruchomości oraz osób
zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach zarządzaniem
nieruchomościami i zasobami lokalowymi.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł + Vat od osoby. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy większa
grupa słuchaczy reprezentująca dany podmiot czy instytucję, każda kolejna osoba uiszcza opłatę w
wysokości 300 zł +Vat.
Opłata we wskazanej kwocie obejmuje materiały edukacyjne, poczęstunek w trakcie szkolenia
oraz certyfikaty poświadczające uczestnictwo w szkoleniu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w terminie do dnia 10 lutego 2015 r. poprzez
przesłanie mailem zgłoszenia na karcie wraz z dowodem uiszczenia opłaty, na adres:
biuro@fundacjadobra.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udziela pani Daria Karpińska, Asystent
Prezesa Fundacji pod numerem telefonu 606 879 648.
Jeśli numer będzie zajęty, proszę zadzwonić ponownie.
Dołącz do dobrze poinformowanych!

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione promocyjne oferty usług Fundacji oraz Trenera
adresowane do Uczestników w zakresie:
1/ audytu windykacyjnego,
2/ mediacji gospodarczych,
3/ mediacji cywilnych,
4/ usług windykacyjnych.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

Martine Szyperska-Filus
Prezes Fundacji

