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

Odborní lektoři



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

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Auditorka, daňová poradkyně, odborná
lektorka a soudní znalkyně obo...



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

Ing. Christian Žmolík
Absolvent Ekonomické fakulty Vysoké
školy Báňské - Technické univer...



Zdarma se můžete zúčastnit jakéhokoliv webináře, kde můžete živě
komunikovat s lektorem a získat odpovědi na Vaše specifické
otázky.

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



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 posléze
najdete také odpověď.

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



Komu je předplatné určeno



Účetní a mzdové účetní



Auditoři a daňoví poradci



Podnikatelé a manažeři

Výhody videozáznamů


Máte to 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 máte nejen online, můžete si jej též stáhnout na Váš
počítač jako video nebo jako MP3 pro poslech v hudebních
přehrávačích.

RNDr. Ivan Brychta
Daňový poradce od roku 1995, má více
jak patnáctiletou praxí v daňo…
JUDr. Svatopluk Galočík
Věnuje se problematice DPH a v
návaznosti na tuto daň i celním před...
JUDr. František Vlasák
Zkušený odborník s dlouholetou praxí.
Specialista na problematiku...

Další lektoři na www.videolektor.cz/lektori

Obsah předplatného
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

Co říkají zákazníci?
"Webinář jsem absolvovala poprvé a byla jsem mile překvapena. Vše bylo dokonale připraveno a
zorganizováno, není co vytknout. Mohu jen doporučit, úspora času i finačních prostředků." -- Radka
Hynková
"Doporučuji, vzhledem k tomu, že to ušetří spoustu času, sníží finanční náklady a pak velice oceňuji vrácení
se kdykoliv k tématu a třeba jen k určité části. Je to velice přínosné a moc děkuji, že jste mě oslovili." -- Eva
Urbanová
"Výborná cena, úspora finanční, časová z důvodů cestování, již jsem předala kontakt své kolegyni. Oceňuji i
materiály, a že dostanu i záznam (mě hned na začátku pozlobily bedýnky, tak jsem v přestávce přecházela
na jiný počítač a těším se, až si pustím pro mě špatně slyšitelnou část znovu." -- Jitka Kalendová

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

Jak mohu přistupovat k videozáznamu? Přistupovat k
videozáznamu můžete zejména prostřednictvím internetu a to odkudkoli, kde máte počítač
a připojení k internetu. Po přihlášení k Vašemu uživatelskému účtu můžete neomezeně
přehrávat videozáznam v internetovém prohlížeči. Případně si jej můžete stáhnout na Váš
počítač ve formátu videa nebo MP3.

Tisíce účastníků Webináře s účetní tématikou jsou pořádané již od roku 2009, za předešlé
roky se konalo již okolo jednoho sta webinářů a zúčastnilo se jich dohromady více jak 2 000 lidí.

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

Vize Představte si, že je možné získat potřebné znalosti jednoduše a efektivně, stisknutím tlačítka
myši, televizního ovládače, telefonu nebo tabletu. Naším posláním je toto každému umožnit.
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