ÚČETNÍ ONLINE
SEMINÁŘE
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Předplatné účetních online seminářů

Získejte znalosti v souvislosti se změnami zákonů od předních
odborníků. Nejméně dvacet pět online seminářů za zlomek ceny
prezenčních školení.
S předplatným online účetních seminářů získáte přístup nejen k již existujícím
videozáznamům webinářů, ale i k těm, které vzniknou v průběhu jednoho roku.
Navíc se můžete zdarma účastnit živého vysílání webinářů. Budete tak mít možnost
položit své specifické otázky našim odborným lektorům naživo. Pro zodpovězení
dotazů po živém vysílání můžete využít online poradny.
Na závěr si můžete zažádat o certifikát o absolvování nebo ověřit své znalosti testem.

Výhody předplatného

Komu je předplatné určeno

Získáte přístup ke všem existujícím
videozáznamům, a dále pak ke všem
novým videozáznamům webinářů,
které se budou konat během jednoho
roku od zakoupení předplatného.

Účetní a mzdové účetní

Garantujeme, že během jednoho roku
od zakoupení předplatného proběhne
minimálně 25 webinářů. Z nich budou
pořízeny videozáznamy, ke kterým
v rámci předplatného získáte přístup.

Obsah předplatného

Zdarma se můžete zúčastnit jakéhokoliv
webináře, kde můžete živě komunikovat
s lektorem a získat odpovědi na Vaše
specifické otázky.
Můžete položit Váš dotaz lektorovi
písemně před termínem konání
webináře. Dotazy budou zodpovězené
v průběhu webináře.
Dotazy, které vyvstanou později, např.
po sledování videozáznamu, můžete
vložit do online poradny na stránce
kurzu, kde najdete také odpověď.

Zákaznická linka: +420 228 884 500

Auditoři a daňoví poradci
Podnikatelé a manažeři

Období

12 měsíců

Počet nových kurzů

min. 25 ks

Přístup do archivu
Účast na webinářích

zdarma

Neomezené přehrávání
Vyhledávání skrze snímky
Podklady od lektora
Testovací otázky
Dotazy na lektora
Stažení mp3 souborů
Stažení video souborů
Online poradna
Cena ročního předplatného

6600 Kč bez DPH

E-mail: info@videolektor.cz
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Výhody videozáznamů
Máte to zcela ve svých rukou.
K videozáznamu můžete přistupovat,
kdy se Vám to hodí a odkudkoliv, kde
je přístup k internetu (i bez něj).
Videozáznamy jsou sestříhané. Můžete
si tedy zobrazit jak celý záznam, tak i
jeho část. Vyhledat, co Vás zajímá,
můžete také jednoduše pomoci snímků
prezentace.
Přístup k videozáznamům máte nejen
online, můžete si je též stáhnout na Váš
počítač jako video nebo jako MP3
pro poslech v hudebních přehrávačích.
I ve staženém záznamu můžete
jednoduše vyhledat konkrétní kapitoly.
Společně s videozáznamem máte k
dispozici prezentaci, kde v zápatí
každého snímku najdete časový údaj.

Co jsou webináře?
Webinář je vlastně seminář nebo
školení, které se koná přes internet.
Stejně jako prezenční školení má
omezený počet účastníků a je veden
lektorem. V průběhu webináře
můžete komunikovat jak s lektorem,
tak i s dalšími účastníky.

Odborní lektoři
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka
a soudní znalkyně oboru účetnictví.

Ing. Christian Žmolík
Daňový poradce. Absolvent Ekonomické fakulty
Vysoké školy Báňské, obor národohospodářství.

Ing. Jana Ledvinková
Lektorka veřejných seminářů k zákonu o DPH
pro celou řadu agentur.

Jak pracovat
s videozáznamem?
Přistupovat k videozáznamu můžete
zejména prostřednictvím internetu.
A to odkudkoliv, kde máte počítač a
dobré připojení.
Po přihlášení k uživatelskému účtu
můžete neomezeně přehrávat
videozáznamy - vracet se
k důležitým pasážím nebo sledování
kdykoliv přerušit. Případně si
videozáznam můžete stáhnout
na váš počítač ve formě videa nebo
MP3.

Zákaznická linka: +420 228 884 500

Tomáš Líbal
Účetní poradce a lektor se zaměřením na
účetnictví a daně.

RNDr. Ivan Brychta
Daňový poradce s praxí v oboru daní, účetnictví
a ekonomickém poradenství.

JUDr. Svatopluk Galočík
Lektor věnující se problematice DPH a
v návaznosti na tuto daň i celním předpisům.

E-mail: info@videolektor.cz
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Představte si, že je možné získat potřebné znalosti jednoduše a
efektivně, stisknutím tlačítka myši, pomocí telefonu nebo tabletu.
Naším posláním je toto každému umožnit.

Co říkají naši zákazníci?
"Výborná cena, úspora finanční, časová z důvodů cestování, již jsem předala kontakt své
kolegyni. Oceňuji i materiály a že dostanu i záznam. Hned na začátku mě pozlobily
bedýnky, tak jsem v přestávce přecházela na jiný počítač a těším se, až si pustím pro mě
špatně slyšitelnou část znovu." -- Jitka Kalendová
"Nemůžu si vynachválit možnost pokládat dotazy. Na klasickém školení se nikdo na nic
nezeptá, protože mu to je nepříjemné. Takto přes počítač je to bez problémů a často se
řeší velmi zajímavé věci." -- Lucie Solnařová
"Od každé oblasti je v předplatném něco. Vždy v některém kurzu najdu řešení mého
problému. Také jsem ocenila zvýšení garance počtu kurzů, protože za mě určitě raději
víc než méně. Stále se objevují novinky, novely a je lepší si poslechnout novinku dvakrát
v různých kurzech než jen jednou. " -- Eva Boumová

Předplatné účetních online seminářů bylo uvedeno v roce 2013, a hned
od začátku získalo velký pozitivní ohlas. Předplatné si již objednaly stovky
účetních, daňových poradců a auditorů z celé ČR.

PŘIDEJTE SE K NIM

www.videolektor.cz

Zákaznická linka: +420 228 884 500

E-mail: info@videolektor.cz

