
     
 
REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

EXKURZE 

Obchodní nástroje sociálního podnikání

v úterý

 

Ergotep, družstvo invalidů 

Cílem vzdělávacího semináře 
podnikání - sociální marketing, CSR komunikac

Místo konání: Ergotep, družstvo invalidů, 

Program:  

8:45 – 9:00   Prezence účastníků
 
9:00 – 10:30   Obchodní nástroje sociálního podnikání

• sociální marketing a jeho využití v realizaci projektů SP

• CSR komunikace a její využití v obchodních projektech SP

• náhradní plnění dle zák. č. 435/2004 Sb
 
10:30 – 12:00   Prohlídka 
 
12:00 – 13:00  Oběd 
 
 
 

Pokyny k registraci: V případě zájmu je nutné se registrovat nejpozději 
smetanova@cirihk.cz . Do registračního emailu prosím uveďte své jméno, organizaci, kontaktní email 
a název akce, na kterou se hlásíte.

Účast je zdarma.  

Doprava na místo není zajištěna.

Seminář je určen pro subjekty, které realizují nebo mají záměr realizovat své aktivity v

 

      

REGIONÁLNÍ CENTRUM PODPORY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
Platforma pro rozvoj sociální podnikání v Královéhradeckém kraji

 

 

 

EXKURZE V SOCIÁLNÍM PODNIKU  

A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ  

 

Obchodní nástroje sociálního podnikání 

 
v úterý 17. května 2016 od 9:00 do 13:00 hod 

Lektor Bc. Petr Herynek 

, družstvo invalidů – vzdělávací centrum Ergoeduka

  
vzdělávacího semináře je prohloubit znalosti používání obchodních nástroj

CSR komunikaci a náhradní plnění. 

Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč 

Prezence účastníků 

Obchodní nástroje sociálního podnikání 

sociální marketing a jeho využití v realizaci projektů SP  

CSR komunikace a její využití v obchodních projektech SP

náhradní plnění dle zák. č. 435/2004 Sb. 

rohlídka sociální firmy Ergotep 

případě zájmu je nutné se registrovat nejpozději do 11. 5
. Do registračního emailu prosím uveďte své jméno, organizaci, kontaktní email 

a název akce, na kterou se hlásíte. 

. Parkování je k dispozici v sídle firmy zdarma. 

bjekty, které realizují nebo mají záměr realizovat své aktivity v oblasti sociálního podnikání na území 

Královéhradeckého kraje. 

 

Královéhradeckém kraji 

 

vzdělávací centrum Ergoeduka 

obchodních nástrojů sociálního 

CSR komunikace a její využití v obchodních projektech SP 

do 11. 5. 2016 na email: 
. Do registračního emailu prosím uveďte své jméno, organizaci, kontaktní email 

oblasti sociálního podnikání na území 


