U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća

i prijenosa poslovanja
koji se u Hrvatskoj organizira od 4.-8.11.2019.
Danijel Ritz, Systemicon
organizira radionicu

Temeljni izazov prijenosa poslovanja obiteljskog poduzeća
… za osnivače i nasljednike obiteljskih poduzeća
petak, 8.11.2019. od 10 do 12 sati
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7 (Ekonomski institut Zagreb)
U zapadnim zemljama s dugom tradicijom prijenosa obiteljskog poduzetništva na sljedeće generacije,
rezultati znanstvenih istraživanja slažu se u dokazu jedne činjenice:
•

financijski neuspjeh, gubitak kapitala i obiteljskog bogatstva primarno uvjetuju negativni
emocionalni i mentalni obrasci u obiteljskim odnosima, a tek sekundarno loše poslovno,
porezno ili pravno planiranje.

Izgradnja povjerenja, uspostava otvorene komunikacije i njegovanje zajedničkih vrijednosti prvi su
koraci u kreiranju skladnih obiteljskih odnosa. Prioritet osnivača i nasljednika obiteljskih poduzeća time
postaje stvaranje okruženja za individualnu i kolektivnu promjenu svijesti, stanja i ponašanja. Navedeno
radikalno unapređuje kvalitetu obiteljskih i poslovnih odnosa, što je presudan faktor za generacijski
prijenos te daljnji kontinuitet poslovanja obiteljskog poduzeća.
Tijekom radionice, uz iskustvene vježbe i demonstracije, pažnja će biti na sljedećim temama:
⇒ Kako prepoznati negativne obrasce u obiteljskim odnosima?
⇒ Što su stvarni izvori predmetnih stanja i ponašanja? Kako ih razriješiti? Kako dalje?
Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail: systemicon@systemicon.eu
Predavač: 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.
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 održat će 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

