
Chytré řízení cash flow
Digitální trendy a technologie
Úterý 29. června od 9:00 hodin

Vážené dámy, vážení pánové,

přinášíme Vám další ze série našich webinářů pro „CFO Community“, 
kde se věnujeme výzvám, které do podnikání přinesl uplynulý pandemický rok.  
 
Právě nejvíce od Vás, finančních manažerů, slýcháváme, jak se potvrdila 
důležitost být schopen plánovat, v době pandemie zejména peněžní toky. 
Právě proto se v našem dalším webináři zaměříme na oblast cash flow, která je 
pro zdravé podnikání klíčová. Vidíme, že i zde se tradiční nástroje vyčerpávají. 
Firmy potřebují etablovat nové přístupy, které jim umožní jednoduše 
analyzovat vstupy z mnoha různých zdrojů, efektivně své peněžní toky plánovat 
a řídit.

O tom, jaké jsou dnes v řízení cash flow potřeby finančních manažerů, 
aktuální trendy a jaké výhody a zjednodušení nové technologie v této oblasti 
přinášejí, budeme hovořit na našem webináři připraveném ve spolupráci 
s experty ze společnosti Sophia Solutions.
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Na vše, co Vás k těmto oblastem zajímá, se budete moci průběžně ptát 
prostřednictvím live chatu. Webinář proběhne v českém jazyce. 
Účast na webináři je bezplatná.

Vaše dotazy k programu a organizaci akce ráda zodpoví Eva Vurbsová, 
eva.vurbsova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které 
budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o., typicky na na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující 
komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či navazujících akcí. Podrobnější informace k 
ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html 
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím 
organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu nezbytně nutnou, 
ne déle než 12 měsíců.


