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ZAKLADNIŠTVO
Starodavna veščina upravljanja s premoženjem
Razen izbrancev področja zakladništva ne pozna praktično nihče. Če bi od
vseh poslovnih aktivnosti morali izpostaviti tisto, ki je bistvena za naše
poslovanje in udobno življenje, je to zagotovo zakladništvo. O zakladništvu
nas ne učijo, a se z njim nevede srečujemo vsak dan. Zato so veščine
zakladništva in učinkovitega upravljanja z denarnim tokom za poslovne in
osebne finance vitalnega pomena.

Zakaj bančniki ne želijo, da bi tudi vi poznali zakladništvo?
Že tisočletja zaprta skupina izbrancev korak po korak razvija najbolj učinkovite
metode zakladništva. Kako identificirati lasten zaklad ali zaklad v podjetju? Ali
naše podjetje sploh ima zaklad? Ali ima naša družina zaklad? Kako
sprejemamo odločitve, ko vemo da imamo zaklad in ga poznamo? In
predvsem, kako lahko na naš zaklad učinkovito vplivamo? To so stebri
znanstvenih in družbi skritih ugotovitev, ki vam lahko pomagajo nadgraditi vaše
veščine ter na materialnem področju doseči več, brez da bi izgoreli.

Problem
“Kako je mogoče, da toliko delam, moje premoženje pa
se ne povečuje”
"Nikakor ne pridem skozi mesec"
"Stroški mi letijo v nebo"
"Ne morem ustvariti prihrankov"

Rešitev
Premoženje
kot zaklad

PETER FALESKINI je prvi nebančni
zakladnik v Sloveniji, ki je bil v
tujini dostopen samo
predsednikom uprav skladov in
najbogatejšim posameznikom, je
sedaj ekskluzivno dostopen tudi
ambicioznim slovenskim
podjetnikom in poslovnežem.

Peter Faleskini: "Vaše premoženje je
pravzaprav zaklad."

Skrb za
premoženje

Ko vsi v podjetju
začnejo na premoženje
gledati, kot na zaklad,
se odnos do
premoženja podjetja
spremeni. Lastniki se
ukvarjajo z dolgoročno
maksimizacijo
vrednosti, vodstvo se
ukvarja z učinkovitejšim
upravljanjem sredstev,
zaposleni pa so
ponosni, da lahko
soupravljajo zakladom.

V skladu z nevro
paradigmo pa je
končna vrednost
sredstev odvisna od
načina stimuliranja
potenciala. Manj kot je
'trenja', bolj tekoč in
profitabilen učinek si
lahko obetamo.
Organiziranost sistema
neposredno vpliva na
način dojemanja
premoženja s strani
vpletenih deležnikov.

Tak odnos do
premoženja omogoča
statistično relevantne
napovedi presežkov in
donosov. Poznamo
različne definicije
vrednosti, ki pa je ne
smemo zamenjati za
ceno. Koncept zaklada
sam po sebi definira
visoko vrednost
premoženja, ki ga nato
samo še vzdržujemo,
varujemo in
plemenitimo.

Kot vsak proces, je tudi
skrb za vrednost
premoženja
pravzaprav stvar
vrednot tako
posameznika kot
organizacije, zato je
potrebno na ravni
enote uokviriti način
delovanja, ki bo
preslikal koncept
zakladništva na skrb za
premoženje iz vidika
vedenja, odnosov in
ustvarjanja vrednosti.

Premoženje kot zaklad

Vlaganje v izobraževanje in
trening na področju zakladništva
je pomembno za vsakega
slehernega posameznika, še
posebej pa za tiste, ki morajo
voditi.
Vodenje brez sposobnosti
učinkovitega upravljanja zaklada
ne prinaša želenih rezultatov. Če
želite manj zapletov in več
uspeha pri osebnih in poslovnih
financah je vložek v ustrezen
coaching zlata vreden.

Oglejte si tudi https://www.askfaleskini.com
in poslušajte podcast #AskFaleskini

Coaching zakladništva
Celoten proces je razdeljen v tri faze:
1. Prvi korak v coachingu Zakladništva je identifikacija in definicija vašega
premoženja. To premoženje je vaš - Zaklad.
2. Naslednji korak je zaščita vašega zaklada.
3. V nadaljevanju pa se boste ukvarjali predvsem s povečanjem vašega
Zaklada in prenosom le-tega na naslednike.
Posledice teh aktivnosti bodo urejene poslovne in privatne finance,
poenostavljeno upravljanje premoženja, davčno optimirano poslovanje, ter
mnogo drugih pozitivnih učinkov predvsem na področju finančne stabilnosti
in odpornosti. Eden izmed pomembnejših učinkov pa je psihološke narave, saj
nam takšen način delovanja omogoča fokus na tisto, kar je res pomembno
.

Proces
Prvi nebančni zakladnik v Sloveniji Peter Faleskini rešuje vaš konkreten problem povezan s
premoženjem - upravljanajem in ustvarjanjem zaklada. Vse to naredi medtem, ko vas s
pogovorom pelje preko vseh nevralgičnih točk problema in skupaj z vami oblikuje optimalno
rešitev.

Kdo je Peter Faleskini?

Prvi nebančni zakladnik v Sloveniji Peter Faleskini je najprej
diplomant podjetništva na Gea Collegu, v Londonu pa se je
specializiral v zakladništvu. Svojo poslovno pot je nadaljeval v
Švici, obenem pa je svoja znanja delil z največjimi evropskimi
podjetji vodilnimi v razvoju, tehnoloških rešitvah, financah ter
izvajal projekte na ključ. Za Neuroagencijo svojim klientom nudi
indvidualni coaching prilagojen konkretnim izzivom in projektom.
Posebne izkušnje ima prav z učinkovitim upravljanjem družinskih
zakladov, ki temelji na ugotovitvah starodobnega izročila in
najsodobnješe konzervativne finančne teorije.
V svojem delu združuje dolgoletne praktične izkušnje z delom na
področju financ, ki jih je pridobil v Veliki Britaniji in Švici. Prvi v regiji
je začel na polju zakladništva uvajati sodobne pristope
nevrozananosti, nevroretorike in vedenjske ekonomije. Naše delo
temelji na moderni finančni ekonomiji, ki izhaja iz razumevanja,
kako ljudje dojemamo sporočila in kako sprejemamo odločitve
na področju ustvarjanja in upravljanja premoženja. Znanost o
zakladništvu nam je skozi tisočletja razkrila številne skrivnosti, ki jih
sedaj lahko uporabite za doseganje vaših materialnih in
duhovnih ciljev.
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