КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР
________________________________________________________________________________________________________________________________

бул. Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје фах.+389 2 244 8240 тел.+389 2 244 8077 contact@cosmoinnovate.com.mk

ЦЕНОВНИК НА ОБУКИ ЗА 2011/2012 ГОДИНА

Со овие обуки кандидатите ги надополнуваат своите квалификации и се подготвуваат за работа на типични
работни места во одделите за комерција, финансии, подготовка на проектни апликации за донаторски или
комерцијални фондови, раководење на проекти, техничко одржување и проекти за енергетска ефикасност за
раководење во јавни установи и организации, како и за управување со мали претпријатија.

МОДУЛИ / КУРСЕВИ ЗА ТЕМАТСКИ ОБУКИ
Курсеви за маркетинг, менаџмент, сметководство, комуникациски вештини, странски јазици итн. во траење
од 2 до 3 месеци со заокружена тематска целина. Можат да се следат поединечно, самостојно да се
комбинираат според вашите потреби или комбинирани во пакет тематски обуки.

1. Бизнис Планирање и Менаџмент
2. Проект Менаџмент
3. Деловна комуникација и човечки ресурси

30 часа
30 часа
30 часа

цена - 7.690 ден
цена - 7.690 ден
цена - 7.690 ден

4. Трговија и Маркетинг Менаџмент
5. Финансиско Планирање и Анализа

30 часа

цена - 7.690 ден

30 часа

цена - 7.690 ден

Инвестициско Планирање и Анализа

20 часа

цена - 6.980 ден

Вештини на презентирање и преговарање

20 часа

цена - 6.980 ден

Проект Апликативен Софтвер

20 часа

цена - 6.980 ден

Енергетски Ефикасни Системи
10.Енергетски Ефикасни Инсталации

20 часа
20 часа

цена - 6.980 ден
цена - 6.980 ден

11. * Деловен Англиски јазик
12. * Деловен Германски јазик
13. * Сметководство

60 часа
60 часа
60 часа

цена - 8.460 ден*
цена - 8.460 ден*
цена - 10.800 ден*

6.
7.
8.
9.

ЗАБЕЛЕШКА: ( 1 наставен час = 40 мин )

ПОПУСТИ за КУРСЕВИ ! ! !
1 (еден) пријавен курс со авансна уплата - ПОПУСТ 20%
2 (два) пријавени курса - ПОПУСТ 30%
3 (три) или повеќе пријавени курсеви - ПОПУСТ 45%
* попустот не се пресметува за Деловен Англиски јазик, Деловен Германски јазик и
Сметководство бидејќи е веќе вкалкулиран во нивната цена

ТЕМАТСКИ ОБУКИ - пакети
Редовна програма на тематски пакет обуки составени од 3 или 4 модули (курсеви). Пакет обуките се
реализираат во време од три до четири месеци.
Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет обуките во текот на септември, ноември,
февруари и април, односно во текот на годината има четири редовни засебни циклуси за реализација на
обуките.

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

1. Менаџер на комерција (Trade Manager)

80 часа / цена 12.300 ден

(Трговија и Маркетинг Менаџмент, Вештини на презентирање
и преговарање Изборни модули: Финансиско Планирање и Анализа,
Деловна комуникација и човечки ресурси)

2 Деловен Секретар (Office Manager)

120 часа / цена 16.870 ден

(Деловна комуникација и човечки ресурси, Финансиско Планирање
и Анализа, Изборни модули: Деловен Англиски јазик, Деловен
Германски јазик)

3. Претприемнички Менаџмент

90 часа / цена 12.900 ден

(Бизнис Планирање и Менаџмент, Трговија и Маркетинг Менаџмент,
Финансиско Планирање и Анализа)

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

4. Проект Менаџер

120 часа / цена 16.870 ден

(Проект Менаџмент, Деловна комуникација и човечки ресурси
Изборни модули: Деловен Англиски јазик, Деловен Германски јазик)

5. Проектно Планирање и Финансирање

80 часа / цена 12.300 ден

(Инвестициско Планирање и Анализа, Проект Менаџмент,
Бизнис Планирање и Менаџмент)

6. Финансиски Менаџмент

110 часа / цена 16.760 ден

(Инвестициско Планирање и Анализа, Сметководство,
Финансиско Планирање и Анализа)

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

7. Енергетски Ефикасни Објекти

70 часа / цена 11.895 ден

(Енергетски Ефикасни Системи, Проект Менаџмент,
Енергетски Ефикасни Инсталации)

8. ЕСКО Енергетски Менаџмент
(ESCO-Energy Services Company)
(Енергетски Ефикасни Системи, Инвестициско Планирање и
Анализа, Проект Менаџмент, Бизнис Планирање и Менаџмент)

100 часа / цена 16.160 ден

ЗАБЕЛЕШКА: ( 1 наставен час = 40 мин )

ПОПУСТИ за ТЕМАТСКИ ОБУКИ - пакети ! ! !
дополнителен попуст за пакет ТЕМАТСКИ ОБУКИ не се пресметува бидејќи во вкупната цена
веќе е вкалкулиран попуст од -45% за поединечните модули во пакетот

ТЕМАТСКИ Курсеви/Пакети ПЛАЌАЊЕ:
ТЕКОВНО на 2 (две), 3 (три) или 4 (четири) месечни рати
(уплата на прва рата се врши после започнување на настава)

Обуките се наменети за личен напредок на кандидатите и деловен развој на компаниите и организациите во
управување со човечките ресурси, стратешки менаџмент, лидерство и бизнис-менаџмент, управување со
промени, кризи и континуитет во работењето, унапредување на продажбата, домашната и меѓународната
трговија.

МОДУЛИ / СЕМИНАРИ ЗА KNOW-HOW ОБУКИ
Eднодневни до тридневни специјализирани семинари со издвоени теми наменети за сите заинтересирани за
надополнување на своите деловни вештини и знаења. Можат да се следат поединечно, самостојно да се
комбинираат според вашите потреби или комбинирани во пакет know-how семинари.

1. Надворешна Трговија и Маркетинг

25 часа

цена - 13.850 ден

2. Лидерство и менаџмент
3. Управување со човечки ресурси
4. Системи за менаџмент на информации и знаење
5. Економска пропаганда и промоција
6. Одржлив развој на туризмот

16 часа
16 часа
16 часа
16 часа
16 часа

цена
цена
цена
цена
цена

7. Инвестиционен Менаџмент
8. Обука за обучувачи

16 часа
16 часа

цена - 7.690 ден
цена - 7.690 ден

9. ЕУ Норми (Стандарди)

8 часа

цена - 4.950 ден

10. Трудово право и заштита при работа
11. Ефикасност и Ефективност во работењето
12. Директна продажба и грижа за корисници
13. Продажни и комуникациски вештини
14. Вештини на комуникација и односи со јавност
15. Планирање и менаџмент на продажба
16. Интернет маркетинг и продажба
17. Интернет брендирање
18. Маркетинг на алтернативен и рурален туризам
19. Е-туризам
20. Наплата на побарувања и односи со клиенти
21. Сигурност и контрола на процесите
22. Бизнис Процес Менаџмент
23. ЕРП системи (ERP – Enterprise Resource Planning)
24. Бизнис Проект Менаџмент

8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
8 часа

цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена

- 5.900 ден
- 5.900 ден
- 5.900 ден
- 5.900 ден
- 5.900 ден

- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден
- 3.850 ден

ЗАБЕЛЕШКА: ( 1 наставен час = 40 мин )

ПОПУСТИ за СЕМИНАРИ ! ! !
1 (еден) пријавен семинар со авансна уплата - ПОПУСТ 10%
2 (два) пријавени семинари - ПОПУСТ 20%
3 (три) или повеќе пријавени семинари - ПОПУСТ 30%

KNOW-HOW ОБУКИ - пакети
Редовна програма на пакет семинари составени од 3 модули (семинари). Пакет семинарите се реализираат
во време од два до три месеци.
Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет семинарите секој месец од септември до јуни и
да се вклучат во редовната програма.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

1. Меѓународна Трговија (International Trade)

110 часа / цена 41.550 ден

(Проект Менаџмент Стратегии, Надворешна Трговија и Маркетинг, Вештини на
аргументирање и преговарање, Практичен модул: Работна посета на Австрија)

2. Контрола на продажба
(Sales Controlling)

24 часа / цена 8.100 ден

(Вештини на комуникација и односи со јавност, Планирање и менаџмент
на продажба, Наплата на побарувања и односи со клиенти)

3. Бренд Менаџмент
(Brand Management)

32 часа / цена 9.550 ден

(Продажни и комуникациски вештини, Интернет маркетинг и продажба,
Економска пропаганда и промоција)

4. Стимулирање на продажба
(Sales Stimulation)

32 часа / цена 9.550 ден

(Директна продажба и грижа за корисници, Продажни и
комуникациски вештини, Економска пропаганда и промоција)

МЕНАЏМЕНТ

5. Менаџмент на ризик
(Risk Management)

24 часа / цена 8.100 ден

(Бизнис Проект Менаџмент, Бизнис Процес Менаџмент,
Ефикасност и ефективност во работењето)

6. Менаџмент Информациски Системи
(Management Information Systems)

24 часа / цена 8.100 ден

(Бизнис Процес Менаџмент, Сигурност и контрола
на процесите, ЕРП системи)

7. Менаџмент на одржлив туризам
(Sustainable Tourism Management)
(Одржлив развој на туризмот, Маркетинг на алтернативен и рурален
туризам, Е-туризам)

32 часа / цена 9.550 ден

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

8. Менаџмент на човечки ресурси (HR Management)

40 часа / цена 10.950 ден

(Управување со човечки ресурси, Системи за менаџмент на
информации и знаење, Трудово право и заштита при работа)

9. Лидерски вештини (Leadership)

32 часа / цена 9.550 ден

(Лидерство и Менаџмент, Вештини на комуникација и односи со јавност,
Ефикасност и Ефективност во работењето)

ЗАБЕЛЕШКА: ( 1 наставен час = 40 мин )

ПОПУСТИ за KNOW-HOW ОБУКИ - пакети ! ! !
дополнителен попуст за пакет KNOW-HOW ОБУКИ не се пресметува бидејќи во
вкупната цена веќе е вкалкулиран попуст од -30% за поединечните модули во пакетот

KNOW-HOW Семинари/Пакети ПЛАЌАЊЕ:
ТЕКОВНО на 2 (две) или 3 (три) месечни рати
(уплата на прва рата се врши после започнување на настава)

RELAX-програмата е составена од неколку делови, кои ќе Ви овозможат да научите како да се релаксирате,
што е многу важно за успешно животно балансирање и зголемување на самопочитта и самодовербата.
Низ модулите на програмата ќе научите техники на релаксација, внесувајќи го релаксирањето како дел од
Вашето секојдневие.

RELAX СЕМИНАРИ
1. Позитивна психологија и менаџмент
2. Конфликт Менаџмент
3. Прегорување

16 часа
16 часа
8 часа

цена - 4.450 ден
цена - 4.450 ден
цена - 3.850 ден

ЗАБЕЛЕШКА: ( 1 наставен час = 40 мин )

ПОПУСТИ за СЕМИНАРИ ! ! !
1 (еден) пријавен семинар со авансна уплата - ПОПУСТ 10%
2 (два) пријавени семинари - ПОПУСТ 20%
3 (три) или повеќе пријавени семинари - ПОПУСТ 30%

RELAX ОБУКИ - пакети
Редовна програма на пакет семинари составени од 3 модули (семинари). Пакет семинарите се реализираат
во време од два до три месеци.
Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет семинарите секој месец од септември до јуни и
да се вклучат во редовната програма.

1. RELAX пакет

40 часа / цена 8.950 ден

(Позитивна психологија и менаџмент, Конфликт менаџмент, Прегорување)

ПОПУСТИ за RELAX ОБУКИ - пакети ! ! !
дополнителен попуст за пакет RELAX ОБУКИ не се пресметува бидејќи во вкупната
цена веќе е вкалкулиран попуст од -30% за поединечните модули во пакетот
Relax Семинари/Пакети ПЛАЌАЊЕ:
ТЕКОВНО на 2 (две) или 3 (три) месечни рати
(уплата на прва рата се врши после започнување на настава)

КОСМО Иновативен Центар
бул.Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје
Тел.: (02) 244 8077, 244 8134 Фах: (02) 244 8240,
e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

www.cosmoinnovate.com.mk

