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Kraków, 1 lipca 2016 roku

Szanowni Państwo,
Jakość szkoleń w których uczestniczymy, może mieć coraz większy wpływ na naszą pracę,
jej bezpieczeństwo i sukces zawodowy. Pragnąc odpowiedzieć na zapotrzebowanie
szerokiego grona biegłych rewidentów, którzy poszukują wartościowych, przydatnych
i praktycznych szkoleń, już od pięciu lat organizujemy szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów. W tym roku również gorąco zapraszamy do udziału
w naszych spotkaniach.
Jest mi niezmiernie miło, że szkolenia, które w poprzednich czterech latach zgromadziły
szerokie grono Koleżanek i Kolegów biegłych rewidentów, wpisały się na stałe do kalendarza
wielu z nas. Z przyjemnością stwierdzamy, że również w tym roku mają zamiar do naszego
grona dołączyć kolejne osoby.
Cieszą nas pozytywne oceny naszych szkoleń, które słyszymy od biegłych rewidentów
z różnych regionów Polski i jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele słów wsparcia, jakie do nas
docierają. Cieszą nas również dobre relacje z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów i poczucie
wspólnie realizowanej misji wspierania rozwoju środowiska biegłych rewidentów.
W roku bieżącym proponujemy szkolenie wyjazdowe w Zakopanem
albo 3-dniowe), a także, wzorem lat ubiegłych - szkolenia w Krakowie.

(5-dniowe

Na blok szkoleniowy 5 albo 3 dniowy zapraszamy osoby chcące wyłączyć się na jego czas
z codziennych obowiązków. Ułatwi to skupienie się na tematyce szkolenia, ale także umożliwi
przeznaczenie wolnego czasu na odnowienie i pogłębienie relacji towarzyskich, relaks
i rekreację w komfortowych warunkach oraz spędzenie miłego czasu w pięknym, górskim
otoczeniu.
Szkolenia w Krakowie planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, w stałych dniach tygodnia
– w czwartki i piątki, co umożliwi łatwiejszą organizację tygodnia pracy, a osobom spoza
Krakowa połączenie odbycia szkolenia z możliwością spędzenia weekendu w Krakowie.
Gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.
Jestem przekonany, iż skorzystanie z naszego zaproszenia i uczestnictwo w wybranych
przez Państwa szkoleniach przyniesie Państwu dużo korzyści, satysfakcji i przyjemności.
Serdecznie zapraszamy,

Mirosław Kośmider
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