U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije - REDEA
organizira radionicu za vlasnike malih i srednjih poduzeća na temu …

„Izazovi prijenosa poslovanja (obiteljskog) poduzeća“
utorak, 5.11.2019., od 9 do 13 sati
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog
trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću
života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog
poduzeća / obrta. U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je
razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima
Business Transfer Barometar istraživanja 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavljaju
posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos
poslovanja i nemaju dovoljno informacija o složenosti i trajanju ovog procesa. Cilj radionice je
potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se izbjeglo donošenje
odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih okolnosti.
Sadržaj radionice:
Satnica
9:00 – 10:30

Teme
Zašto je važno pripremiti se za prijenos poslovanja?
Nasljeđivanje i prodaja poduzeća kao najčešći modeli
prijenosa poslovanja
Kada i kako započeti pripremu i koga uključiti u proces?

11:00 – 13:00

Predavači
Petra Mezulić Juric /
Mirela Alpeza
***
Nikola Oršanić

Temeljni izazov prijenosa poslovanja obiteljskog poduzeća
Kako prepoznati negativne obrasce u obiteljskim
odnosima?

Danijel Ritz

Što su stvarni izvori predmetnih stanja i ponašanja? Kako ih
razriješiti? Kako dalje?
Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail: kristina.pevec@redea.hr

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja je manifestacija koju od 4.-8.11.2019. godine, u suradnji s partnerskim
institucijama u cijeloj Hrvatskoj, organizira CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Cilj
Tjedna je potaknuti vlasnike malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja. Tijekom
navedenog Tjedna u nekoliko gradova u Hrvatskoj održavaju se besplatne radionice, predavanja i savjetovanja za poduzetnike
na temu prijenosa poslovanja. Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja organizira se u Hrvatskoj po prvi put, a
inspiriran je Tjednom prijenosa poslovanja, koji se uspješno organizira u Belgiji od 2011. godine i predstavlja dobru praksu EU
u jačanju svijesti poduzetnika o prijenosu poslovanja. U sklopu Tjedna, 6.11.2019. u Zagrebu održava se konferencija Forum
obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja. Više informacija: www.biznis-transfer.com

Predavači:
Petra Mezulić Juric, nakon završetka studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, zapošljava se u
poduzeću PricewaterhouseCoopers Hrvatska gdje radi na odjelu revizije. Od 2014. godine radi na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje sudjeluje u nastavi na kolegijima Obiteljsko poduzetništvo i
Transfer poslovanja u malim i srednjim poduzećima. U 2017. godini obranila je završni rad iz područja
prijenosa poslovanja na specijalističkom studiju Poduzetništvo. Ko-autorica je knjige Izazovi prijenosa
poslovanja u malim i srednjim poduzećima. Istraživački fokus u doktorskoj disertaciji koju priprema je
na rastu malih i srednjih poduzeća kroz akvizicije.
Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a – Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i
poduzetništva, u posljednjih 10-ak godina aktivno prati i aktualizira problematiku malih i srednjih
poduzeća i prijenosa poslovanja u Hrvatskoj. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, nositeljica je kolegija
Obiteljsko poduzetništvo i Transfer poslovanja u malim i srednjim poduzećima. Zajedno s timom iz
CEPOR-a, pokrenula je niz inicijativa čiji je cilj pružanje podrške u razvoju obiteljskih poduzeća s
posebnim naglaskom na izazove prijenosa poslovanja: Centar za obiteljska poduzeća i prijenos
poslovanja, istraživanje Business Transfer Barometar – Hrvatska, Forum obiteljskih poduzeća, Klub
kupaca malih i srednjih poduzeća i dr. Od 2019. godine, voditeljica je radne skupine na temu Ekosustav
za prijenos poslovanja pri Europskom udruženju za prijenos poslovanja malih i srednjih poduzeća –
TRANSEO.
Nikola Oršanić je konzultant s više od 15 godina poduzetničkog iskustva u više projekata. Prodajom
vlasničkih udjela u tri pravna subjekta stječe početno razumijevanje i iskustvo u prijenosu poslovanja.
Dodatnim edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu u području poslovnog posredovanja odlučuje
iskoristiti svoje dugogodišnje iskustvo te usmjeriti se na podršku mikro i malim tvrtkama u pripremi za
prijenos vlasništva, procjenu vrijednosti te vođenje kompletne transakcije, a zainteresiranim kupcima
nudi podršku kod pronalaženja željenog poslovnog subjekta kao način ulaska u poduzetništvo ili
investiciju.
Danijel Ritz, savjetnik obiteljskih poduzeća, sistemski konstelator, coach i konzultant. Posjeduje
dugogodišnje bogato profesionalno iskustvo u osobnom, organizacijskom i poslovnom razvoju te
visoko primjenjiva i djelotvorna znanja i vještine iz sistemskog, participativnog i rješenju orijentiranog
pristupa. Ima razvijen osobit senzibilitet i predanost k unaprjeđenju obiteljskog poduzetništva.
Diplomirao je uz rad na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i apsolvirao
poslijediplomski studij „Organizacija i menadžment“. Prikupio je više od dvadeset godina poslovnog
iskustva u realnom, financijskom i nevladinom sektoru. Član je Kluba obiteljskih tvrtki te više inozemnih
i domaćih strukovnih, sportskih i humanitarnih udruženja. Obiteljskim poduzetnicima i poduzetnicama
pomaže promijeniti i transformirati obiteljske, organizacijske te poslovne odnose, kako bi sretnije i
pametnije živjeli i radili.
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