
Cégek a koronavírus-válságban: a túlélés
Hogyan álltak át a cégek túlélő üzemmódra? Összefoglalónkban konkrét példák szerepelnek az IFUA
Horváth & Partners és a Menedzsment és Controlling Egyesület által szervezett webinár előadóitól.

Mit tehet a pénzügy és a controlling a koronavírus-válság gazdasági
hatásainak ellensúlyozásáért?
A fenti címmel szervezett IFUA – MCE webinár teljes felvétele.

Trendelemzés és e-kereskedelem
Hogyan változtatja meg a koronavírus a vásárlói szokásokat, milyen válaszokat tud erre adni a kereskedelem rövid
és középtávon? 
A témában tartott webinárunk elérhető.

BI-sarok: Digitális TM1 User Day (április 23.,10:00 – 12:00)
A webinár programja: Szimulációs felület stratégiai döntéstámogatáshoz | TM1admINSIGHT nagyvállalati
környezetben | Reporting és a TM1 | Újdonságok
Részvételi szándékát kérjük, e-mailben jelezze kollégánknak: timea.vasalik@horvath-partners.com.

Vállalati árfolyamkockázat-kezelés
Minden cégnek érdemes írásban rögzített szabályok szerint kezelni árfolyamkockázatait. 
Cikkünk sorra veszi, mit kell ehhez megfontolni és hogyan kell cselekedni.

Bankok a koronavírus árnyékában
A megváltozott körülmények között a bankoknak át kell alakítaniuk stratégiájukat és működésüket. 
Milyen intézkedésekre van szükség a túlélés, a stabilizálás és az újraindítás fázisában?

Költségcsökkentési projektek vezetői tanulságai
Sok csapdába lehet beleesni, amikor gyorsan kell költségcsökkentési döntéseket meghozni. 
Költségcsökkentési projektek stratégiai, vezetői hibái és jó gyakorlatok.

People1st: Vállalati CSR Magyarországon - felmérési eredmények
A várható gazdasági visszaesés rengeteg embert hoz nehéz helyzetbe. Ez a korábbinál is fontosabbá teszi a cégek
társadalmi felelősségvállalását. 
Az IFUA Nonprofit Partner felméréséből nem csak az eddigi gyakorlatokat ismerhetjük meg, de ötleteket is
kaphatunk ahhoz, hogyan lehet ezt jól csinálni.

http://controllingportal.hu/cegek-a-koronavirus-valsagban/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=mce-webinar
http://horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/mit-tehet-a-penzuegy-es-a-controlling-a-koronavirus-valsag-gazdasagi-hatasainak-ellensulyozasaert/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=mce-webinar
http://horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/hogyan-hozhatjuk-ki-a-legtoebbet-az-e-commerce-bol/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=retail-webinar
http://horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/arfolyamkockazat-kezeles/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=corona
http://horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/strategia-es-mukoedes-a-megvaltozott-koeruelmenyek-koezoett/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=corona
http://controllingportal.hu/koltsegcsokkentesi-projektek-vezetoi-tanulsagai?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=corona
http://nonprofitpartner.hu/csr-kerdoiv/?fbclid=IwAR1XzWej9MoG7ADKMuvzy06gZUzHFpxivmSAXceeNSqqbsDoHYWyuHJHPN8?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=people1st


Kávészünet: A főnök sokat beszél, de nem motivál
Az IFUA Horváth & Partners távmunka kutatásának eredményei az Indexen.

Excel-tipp: Lap- és füzetvédelem

IFUA
Keretrendszer a sikeres válságkezeléshez - Milyen sikertényezői vannak a gazdasági válságból való kilábalásnak?

Humor-sarok: A digitalizáció motorja

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
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http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2020/04/21/tavmunka_felmeres/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=felmeres
http://controllingportal.hu/lap-es-fuzetvedelem-beallitasa/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=excel-tipp
http://horvath-partners.com/hu/top-temak/a-koronavirus-valsag-gazdasagi-hatasainak-kezelese/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=ifua
http://controllingportal.hu/a-digitalizacio-motorja/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv208&utm_content=viccek
http://mailto:controllingvilag@horvath-partners.com
http://hirlevel.controllingportal.hu/newsletter2.0/unsubscribe/?i={recipient_id}&t=controlling_vilag
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