
Moje bonusy
Objevte všechny výhody, které pro Vás máme v rámci předplatného.

ONLINE KNIHOVNA

9 aktuálních odborných titulů ihned k dispozici

 

 

VÝHODY ZDARMA A SLEVY

       

Zdarma Zákony pro lidi PLUS
Po dobu předplatného získáváte ZDARMA přístup na Zákony pro lidi Plus v ceně 1 490 Kč. Celou Sbírku zákonů ČR tak máte k dis
kliknutí – aktuální i minulá znění. Přístup Vám byl zařízen spolu s koupí předplatného. Pro pomoc s tímto bonusem se obraťte na slu
na tel. +420 212 247 860.

 

 

 

Webinář ZDARMA - Novela zákoníku práce - 28. 6. 2023 - Mgr. Olga Vávrová
Webinář probíhá ve spolupráci se zavedenou společností SAMAK. Na jakou problematiku se podrobně zaměříme? Rozšíření inform
zaměstnavatelů, novinky v DPČ a DPP, změny v home office, transpozice směrnice EU o WLBD a pravidla pro doručování písemno
oznamovatelů.

Přihlášky posílejte na e-mail: blahutova@pp.cz nebo kosutova@pp.cz nebo volejte na tel.: +420 212 247 811. Naši klienti Roč
NOTIAvzdělávání mají tento webinář zdarma zpřístupněný automaticky, není třeba se přihlašovat na výše uvedených kontaktech.

 

       

 
10 % sleva na všechny vzdělávací akce a produkty
Jsme partnerskou společností NOTIA Vzdělávání. Společně pořádáme kurzy pro účetní, podnikatele, plátce DPH, daňové poradce a
pro všechny, co potřebují kvalitní a včasné informace o novinkách v oblasti daní a účetnictví. Kurzy se konají prezenčně nebo onlinu
slevou nejrychleji provedete v Notia na tel. +420 212 247 811.

 

        
10% sleva na Roční NOTIAvzdělávání!
Minimálně 100 aktuálních webinářů ročně! Živě i záznamem. Top lektoři a novelová témata - daně, účetnictví, mzdy, veřejná správa

Ing. Daniel Horad, Ing. Ivana Pilařová, Zdeněk Křížek, Ing. Marika Voženílková, Jaroslava Pfeilerová, Bc. Tomáš Krůl, Ing. Zdeněk K
Gritzerová Karolína a další.
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https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.notiavzdelavani.cz/webinar/webinar-novela-zakoniku-prace-28-6-2023.htm
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Poznámky pod čarou:
Poradce podnikatele, spol. s r. o. © 2010-2023, všechna práva vyhrazena
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https://www.notiavzdelavani.cz/clanek-z-titulky/rocni-notiavzdelavani.htm

