
                                              
 

 
 

Money Collection 
 

 
• Cum puteți scurta ciclul de conversie a lichidităților în propria companie? 
• Cum puteți reduce durata medie de încasare a creanțelor în firma Dvs.? 
• Ce opțiuni legale vă stau la dispozitie pentru recuperarea de creante? 
• Care sunt cele mai bune practici de gestionare a creanțelor în diferite industrii? 
 

Vă invităm să participați la un seminar de o jumătate de zi, în care vom discuta despre modalitățile și 
instrumentele specifice pentru managementul creanțelor în compania Dvs.  
 
În urma seminarului veți ști să gestionați următoarele provocări: 
 

• Implementarea unui sistem de management al creanțelor în companie, ca sistem de 
avertizare timpurie – pași de lucru și exemple. 

 
• Dezvoltarea de sisteme interne de control și evaluare a indicatorilor financiari și non-

financiari - înlocuirea managementului de criză al recuperării creanțelor cu un management 
preventiv al riscurilor. 

 
• Modalități practice de minimizare a riscului de neîncasare a creanțelor în diferite faze ale 

proiectului - de la evaluarea premergătoare contractului la recuperarea litigioasă în instanță a 
creanței.  

 
Taxa de participare: 
 
300 RON (plus TVA) pentru membri și 450 RON (plus TVA) pentru non-membri 

 
*** 
 

Mattig Management Partners este o companie independentă, care dezvoltă împreună cu clienții săi 
soluții pentru optimizarea costurilor și maximizarea profitului. Printre acestea se numără în special 
identificarea și utilizarea potențialului de dezvoltare din Europa de Sud-Est.  
 
Mattig Management Partners și-a extins în mod constant prezența în sud-estul Europei și este astăzi 
prezentă prin filialele din Elveția, România (București, Timișoara), Bulgaria (Sofia) și Austria (Viena). 
Oferim soluții pentru managementul financiar și managementul riscurilor, care au fost deja 
implementate cu succes în numeroase companii din spațiul de limbă germană și din România. 
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FORMULAR DE PARTICIPARE: 
 
 
 
Participant / Funcţia         Seminar:                        Data / Limba: 
 
 
__________________________    ______________________________    _________________________ 
 
__________________________    ______________________________    _________________________ 
 
__________________________    ______________________________    _________________________ 
 
 
Firma:           __________________________________________________________                                                               
    
Obiect de activitate:          __________________________________________________________ 
 
Cod fiscal:                                       ___________________________________________________________  
  
Nr. Ord. Registrul Comerţului:      ___________________________________________________________ 
 
Adresa:                    ___________________________________________________________ 
 
Cont / Banca:                      ___________________________________________________________ 
   
Telefon / Mobil:                               ___________________________________________________________ 
     
e-mail:                        ___________________________________________________________ 
 
 

Plata se va efectua în contul menționat mai jos. 

 
Vă rugăm să transmiteţi formularul completat la:  
e-mail: moncea.manuela@ahkrumaenien.ro sau fax: +40 21 223 10 50 

 

O eventuală anulare a înscrierii Dvs. trebuie făcută în scris, cu minimum 3 zile înainte de data la 
care este programat seminarul.  

 
                         
 

 


