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Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres,
boldog új évet kívánunk minden kedves
Olvasónknak!

Gondolatok az IFUA Data & Digital előadóitól 
Mire tud választ adni a BI? Mi a legnagyobb dicséret, amit controller kaphat? Mi
történik, ha nem törődünk a törzsadatkezeléssel? Összegyűjtöttünk néhány
„hazavitelre érdemes” gondolatot az IFUA Data & Digital konferencia előadóitól.

A minőségi gyártás kirakós játéka 
Hogyan gyárthatunk Magyarországon japán minőségű termékeket? Tavaszi Tivadar,
a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest korábbi ügyvezető igazgatója tudja a választ,
és meg is írta Minőség és kiválóság című könyvében. Szerinte a minőség az üzleti

Tovább az üdvözletre

Tovább a videóra

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=7825eba012
https://www.horvath-partners.com/hu/rolunk/karacsonyi-uedvoezlet?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv227&utm_content=ifua
https://www.youtube.com/watch?v=k3yjkrXu8j0


siker egyik legfontosabb tényezője, amit a legnehezebb elérni és kézben tartani. Vele
beszélget a minőségi gyártás titkairól Vári Attila, az IFUA partnere.

Mit tanulhatunk az energiaár-krízisből? Mi vár
még ránk?
Extrém magas árak, állami beavatkozások, volatilitás – erre számítanak az IFUA
szakemberei az energiapiacon. Cikkük a Portfólión.

IFUA Green Controlling Díj
A fenntarthatósági elvárások Magyarországon is átalakítják a vállalatirányítást. A
jövőben a legfontosabb kérdés az lesz, hogy egy beruházás zöldnek minősül-e, s csak
ezután jön majd, hogy milyen megtérülést produkál. Ezért át kell alakítani a
döntéshozatalt, a tervezési és a riporting rendszereket. E téren megvalósított
projektekkel, jó gyakorlatokkal ismét lehet pályázni az IFUA Green Controlling Díjra.

IFUA
Kilencedik alkalommal adták át a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat
Az idén Kormányos Ákos költő nyerte el a támogatást, amelyet a Horváth csoport
alapítója hozott létre �atal magyar írók támogatására.

Minőség és kiválóság - mire fókuszáljunk vezetőként?  (2022.03.24) szeminárium
 

Humor-sarok 
A főnök karácsonyi beszéde

Tovább a videóra

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

https://www.horvath-partners.com/hu/hireink/bejegyzes/kormanyos-akos-lett-a-horvath-peter-irodalmi-oesztoendij-idei-gyoztese?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv227&utm_content=irodalmi+osztondij+2021
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/vezetoknek/minoseg-es-kivalosag-mire-fokuszaljunk-vezetokent?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv227&utm_content=ifua
https://www.youtube.com/watch?v=nfA258YE4ts
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211122/energiaar-krizis-nem-ternek-vissza-az-alacsony-arak-allami-beavatkozasok-johetnek-511666
https://www.horvath-partners.com/hu/top-temak/fenntarthatosag/ifua-green-controlling-dij/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv227&utm_content=green+controlling


A Menedzsment & Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners Kft. támogatásával jön
létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@horvath-partners.com.
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