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Fórum

TRENDY INKASNÍHO
TRHU 2012

a veletrh inkasních příležitostí
Praha 26. září 2012
Andel´s hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5

VELETRH INKASNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ

Problematika pohledávek, dluhů a dlužníků se řeší napříč
společností a poslední dobou se týká čím dál většího
počtu lidí. Úspěšnost inkasa pohledávek je rok od roku
nižší a udržet stávající úroveň stojí inkasní společnosti
mnoho času a úsilí, potažmo nákladů. Inkasní společnosti
ruku v ruce s věřiteli neustále hledají cesty, jak se dostat
ke svým �inancím, a jak to udělat, aby to pro ně bylo co
nejefektivnější.
Z toho důvodu se Asociace inkasních agentur rozhodla
uspořádat první ročník odborného fóra, které si klade za
cíl poukázat na aktuální trendy a poznatky v této oblasti
a věnovat hlavní důraz vzájemnému předávání zkušeností
mezi odborníky.

Potřebujete vybrat správnou inkasní agenturu? Hledáte partnera,
který vám nastaví systém práce s pohledávkami? Je váš IT systém nedostačující? Potřebujete zažalovat pohledávky či navázat spolupráci s exekutorem?
To a mnoho dalšího naleznete v rámci
Veletrhu inkasních příležitostí, který bude
po celý den probíhat ve foyer fóra.

VELETRHU SE ZÚČASTNÍ:

Inkasní společnosti, advokátní kanceláře,
exekutorské úřady, daňoví poradci, účetní
a poradenské společnosti, a IT společnosti

FÓRUM TRENDY INKASNÍHO TRHU 2012
FÓRA SE ZÚČASTNÍ:
• Ředitelé úseku vymáhání pohledávek
• Ředitelé �inančního oddělení
• Risk manageři
• Credit Risk manageři
• Technologické a poradenské společnosti
• Ředitelé oddělení Retail Bankingu
• Ředitelé Oddělení půjček
• Manageři vymáhání pohledávek
• Ředitelé vymáhání pohledávek
• Advokáti
• Exekutoři
• Jednatelé a ředitelé inkasních společností

PROGRAM

Moderátor: Jana Chuchvalcová,
šéfredaktorka časopisu Bankovnictví

NA FÓRU VYSTOUPÍ:
Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur
Filip Melzer, náměstek ministra spravedlnosti
Marie Švagrová, ředitelka odboru Restrukturalizace
a vymáhání II Česká spořitelna a.s.
Josef Prokeš, Úřad na ochranu osobních údajů
Vladimír Pikora, ekonom
a mnoho dalších
ODPOLEDNÍ TÉMATA

Účetní a daňové aspekty správy a odkupu pohledávek
Moderní technologie a pohledávky
 Jak správně nakládat s daty?
 Je právo více na straně dlužníků či věřitelů?












(téma pro TOP management)

Účastnický poplatek: 5500 Kč (AIA není plátcem DPH)

Cena zahrnuje: vstup na konferenci, konferenční sborník, celodenní občerstvení
(2x kávová přestávka, oběd, nápoje, vstup na společenský večer)

Po ukončení programu konference bude pro účastníky
následovat SPOLEČENSKÝ VEČER při příležitosti
10. výročí vzniku Asociace inkasních agentur
s bohatým programem.
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Asociace
inkasních agentur
Prosecká 851/64
190 00, Praha 9 – Prosek
http://www.aiacz.cz
Ing. Jana Tatýrková
Tisková mluvčí
tel.: 777 679 753
jana.tatyrkova@aiacz.cz

PŘIHLÁŠKA:
ÚDAJE O FIRMĚ
Název

Adresa

Fakturační adresa
IČO

Jméno registrující osoby

DIČ

Email

Telefon

Počet účastníků
ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH
Jméno

Pozice

Email

Telefon

Zúčastním se workshopu (zaškrtněte požadované):

Účetní a daňové aspekty správy a odkupu pohledávek
Moderní technologie a pohledávky
Jak správně nakládat s daty?

Je právo více na straně dlužníků či věřitelů?
Mediální partner:

slavíme 10. výročí

Asociace inkasních agentur
Člen Federace evropských národních asociací inkasních agentur

