
TRAINING ELVEŢIAN

Managementul riscurilor

Principalul vorbitor la acest training este Mario Brühlmann,
preşedintele companiei elveţiene Swiss Consulting Group 
SCG AG, care are o experienţă în afaceri de 35 ani. Prin 
afacerile iniţiate şi proiectele de dezvoltarea a IMM-urilor în 
ţările emergente din Asia şi Europa Centrală a contribuit la 
deschiderea a mai mult de 1000 de întreprinderi şi crearea a 
peste 10,000 de locuri de muncă.

Mario Brühlmann este un consultant şi trainer în afaceri cu 
renume în Europa şi autorul cărţii „Cele 10 porunci pentru 
întreprinzători”, editată şi publicată în mai multe limbi.

Trainingul cuprinde următoarele teme:

• Identificarea şi localizarea riscurilor la timp
• Lista de riscuri
• Matricea riscurilor
• Procesul managementului riscurilor
• Evitarea, minimizarea sau gestionarea riscurilor
• Managementul crizelor

Mario Brühlmann
Preşedintele holdingului Swiss Consulting Group SCG AG,
Executive MBA în management internaţional, 
născut în 1951, Elveţia

cu Mario Brühlmann, 4 aprilie 2014

www.aconsulting.md



TRAINING ELVEŢIAN – MANAGEMENTUL RISCURILOR

Care sunt beneficiile participării la acest training?

• Vei învăţă de la om de afaceri elveţian, cu o experienţă de 
peste 35 de ani în afaceri, cum să minimizezi riscurile la 
orice nivel de decizie în companie.

• Vei cunoaşte cele mai importante instrumente în gestiona-
rea riscurilor.

• Cum să identifici şi să depăşeşti pericolele în afacerea ta.
• Vei obţine informaţie şi materiale unice, concludente şi 

practice de o calitate elveţiană (în limba română/rusă) la 
tema instruirii.

• Vei avea parte de un mediu profesionist pentru a stabili 
contacte cu alţi oameni de afaceri.

4 aprilie 2014
Summit Events & Conference Center, Sala Roşie, str. 
Tighina, 49/3, mun. Chişinău
09:00 – 13:30
din limba engleză în limbile română şi rusă
180 Euro/participant 
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Reduceri:

• 20 Euro dacă achitarea se efectuează până la 27 martie 
2014

• 10% (din 180 Euro) pentru fiecare alt participant adus la 
training

• 10% (din 180 Euro) pentru companii cu mai mult de              
3 participanţi

Modul de achitare: persoanele fizice pot achita la orice filială 
sau agenţie Victoriabank din Republica Moldova (în lei con-
form ratei curente de schimb BNM), iar persoanele juridice 
vor achita prin transfer bancar în baza unui cont de plată 
solicitat de la compania ADVANCED CONSULTING.

Data:
Locaţia:  
  
Ora:           
Traducere:
Preţ:          


