U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća

i prijenosa poslovanja
koji se u Hrvatskoj organizira od 4.-8.11.2019.
Udruženje obrtnika Vukovar organizira radionicu …

„Prijenos poslovanja obrta“
… za vlasnike malih poduzeća i obrta na temu
PRIPREME za prijenos poslovanja s osnivača na nasljednika

utorak, 5.11.2019., od 18 – 19:30 sati
Udruženje obrtnika Vukovar, Franje Tuđmana 22

Obiteljska poduzeća imaju značajan udio u ukupnom broju poduzeća u Hrvatskoj. Najveći izazov s kojim
će se suočiti većina obiteljskih poduzeća u idućih nekoliko godina je prijenos poslovanja. 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.
Cilj radionice je potaknuti poduzetnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se
izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih
okolnosti.
Tijekom radionice bit će govora o sljedećim temama:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Specifičnost poslovanja obiteljskih poduzeća
Kako i kada početi planiranje prijenosa poslovanja?
Način i postupak prijenosa poslovanja obrta
Kako educirati nasljednike?
Što nakon izlaska iz obrta / poduzeća?
Primjeri prijenosa poslovanja obrta iz prakse
Važna pitanja kod pripreme za prijenos poslovanja

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail:
marijela.stjepanovic@gmail.com ili 099/745-4503 do 4.11.2019.
Predavačica: Marijela Stjepanović, mag.oec., zamjenica je tajnice Udruženja obrtnika Vukovar. Završila
je diplomski studij Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Tijekom studija, poseban interes
iskazuje za teme obiteljskog poduzetništva, te je na tu temu s izvrsnim uspjehom obranila diplomski
rad „Razvoj, upravljanje i održivost obiteljskog poduzeća“.

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

