1. Szkolenia na żywo BEZPŁATNE - terminy szkoleń w 2019 roku:
Każda druga i trzecia środa miesiąca:
Styczeń: 09.01.2019 i 16.1.2019
Luty: 06.02.2019 i 13.02.2019
Marzec: 06.03.2019 i 13.03.2019
Kwiecień: 10.04.2019 i 17.04.2019
Maj: 08.05.2019 i 15.05.2019
Czerwiec: (wyjątkowo ze względu na planowany urlop)
12.06.2019 i 19.06.2019
Lipiec: 10.07.2019 i 17.07.2019
Sierpień: 07.08.2019 i 14.08.2019
Wrzesień: 04.09.2019 i 11.09.2019
Październik: 09.10.2019 i 16.10.2019
Listopad: 06.11.2019 i 13.11.2019
Grudzień: 04.12.2019 i 11.12.2019
Będą zapisy na każdy miesiąc z planem szkolenia - będziemy
się skupiać na warsztacie :) - zapisz te terminy w kalendarzu
2. Przegląd prasy - 
poranki z Pakto.pl - Ewelina Dulęba - każdy
wtorek o godz. 7.30 - live na moim fan page’u, przedstawienie
ważnych terminów na nadchodzący czas + minimum dwie
ciekawostki w praktycznej formie - czyli o tematach z którymi
często spotykamy się w codziennej pracy - załóż do tego celu
zeszyt będzie bardzo przydatną ściągą w pracy :)
3. Artykuły dla moich wspaniałych “kadrowiczów” 
autorstwa naszej
specjalistki ds. kadr i płac Eweliny Strząbały - w każdy piątek przez
cały rok :)

4. Planowane kursy płatne na 2019 rok:
- Start kwiecień 2019 - III edycja Kursu Zostań Mistrzem
Księgowości PKPiR
- Start marzec 2019 - długo oczekiwany Kurs Transakcje
Międzynarodowe

o kolejnych planowanych kursach będę informowała na
bieżąco - będzie bardzo ciekawie :)
5. Kanał na Youtubie 
- Będę w 2019 rozwijała intensywnie kanał na
YT będzie pomocny dla wszystkich księgowych w rozmowach,
konsultacjach z przedsiębiorcami - szczegóły w drugim kwartale
2019 roku. - zachęcam do subskrybowania :)
https://www.youtube.com/user/ewelina30093
W trakcie całego roku, na pewno niejednokrotnie Was zaskoczę będę informowała o wszystkich “akcjach” na bieżąco :)
Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia za tydzień - jutro rano - rusza
zapis na szkolenie :)
Lekcje VAT - będą do pobrania materiały na portalu 
www.pakto.pl
w każdy pierwszy czwartek miesiąca - w tym samym tygodniu w
którym będę publikowała lekcję na youtubie.
Ewelina Dulęba

