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Angol pénzügyi és számviteli szakemberek részére
4 leckés online továbbképzés
Az online továbbképzés tematikája:

1. lecke
 Számvitel: bevezetés és általános információk
 Szókincs, gyakran használt kifejezések és szavak
 Üzleti levelezés
2. lecke

Ingyenes részvétel FAM-tagoknak
A Fórum Akadémia Membership tagoknak a részvétel
ingyenes. A részletekért kattintson ide.

[ ] Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-

3. lecke
 Év végi riportok
 Üzleti elemzés
 Vezetői számvitel
4. lecke
 Mérlegkimutatás, számlaegyenleg
 Prezentáció: az eredmények bemutatása

fővel az „Angol

Képzésünkre időponttól függetlenül bármikor jelentkezhet.
Jelentkezését követően a megadott e-mail címre küldjük
felhasználónevét és jelszavát, melyek segítségével eléri
az első továbbképzési anyagot. Ezt követően minden
további anyagot azután ér el, hogy kitöltötte az előző
anyagok végén található rövid tesztet. Így saját
időbeosztásának megfelelően tud haladni az anyaggal!

Adatkezelési hozzájárulás

 Adónemek: szókincs és országonkénti
különbségek
 Számlák, számlázás, eredmények
 Prepozíciók

Igen, jelentkezem

Az online képzés menete

mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a
Fórum Média Kiadó Kft. promóciós anyagok küldése
céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy
számomra személyre szabottan tájékoztasson a
kiadványairól,
képzéseiről,
szolgáltatásairól,
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy
adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU
2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más
hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy
önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és
így a promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom emailben (a forum-media@forum-media.hu e-mail címen)
vagy telefonon keresztül (a 36 1 273 2090-es
elérhetőségen).

pénzügyi és számviteli szakemberek részére”

című online tanfolyamra.

Információ

Cégadatok:

Amennyiben a rendezvényhez kapcsolódóan kérdése van,
keresse dr. Pőcze Edinát a +36 1 273 2090-es számon, vagy
az edina.pocze@forum-media.hu
e-mail címen.
Jelentkező(k)
adatai:

*Cég neve

Részvételi
feltételek
*Név,
e-mail cím
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos számlánkkal
igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

*Cég címe

Beosztás

*Cég adószáma

*Név, e-mail cím

Telefon

Fax

Beosztás

Cég fő tevékenysége

Név, e-mail cím

Foglalkoztatottak száma  1-10
 51–100

*Megrendelő neve, beosztása
*Megrendelő e-mail címe

 11–20
 100 felett

 21–50
Beosztás

A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés
érvényességéhez!
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Aláírás
833704

