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Introduction to business fbla study guide

Про це благає про те, що в Google Документах. Якщо иииеееееееееееее, печиво лаки лакибірбірбірбірбіраниясия ивиееееееееее, сiсою исталия исталия исталия исталия Особливості та організації в бізнесі; Управління грошовими коштами, банківська справа та інвестиції; Права та обов'язки працівників, керівників, власників та урядів; Кар'єра свідомості;
Страхування; Економічна система; етика; Global (International) Business Skills: Цей захід забезпечує визнання для членів FBLA, які демонструють розуміння американської бізнес-корпоративної системи та її вплив на споживачів, співробітників та її підприємців. 23. Правда чи хибність? Незважаючи на трудові закони, старі студенти можуть доставляти газети
або працювати в кіно, театрах, телебаченні, радіо; або може працювати в материнських компаніях. Національна програма премії, також відома як конкурентна подія, визнає і винагороджує досконалість у широкому спектрі підприємств і кар'єрних сферах. Конкурсні заходи FBLA також готують студентів до успішної кар'єри в бізнесі, надаючи можливості
застосовувати концепції класів у робочому середовищі, яке імітує конкурентно. КОНКУРСНИЙ ЗАХІД КЕРІВНИЦТВО на 2020-21 Рейтинговий листок на 2020-21 Формат Керівні принципи на 2020-21 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПОДІЇ РЕСУРС FBLA Тестування цілей / Список завдань FBLA вибрати ваш Захід, 2020-21 НОВІ ТА МОДИФІКОВАНІ ПОДІЇ ТА ЗМІНИ
ПРОЦЕДУР НА 2020-21 Це АКК до конкурсних заходів, які відбудуться в 2020-21. Будь ласка, зверніть увагу на зміни в процедурі, пов'язані з усіма конкурсними заходами, які є частиною Національної програми винагород FBLA: Всі члени та радники несуть відповідальність за читання та наступні конкурсні рекомендації щодо подій. Якщо конкуренти
запізнюються на конкурентний захід, немає ніякої гарантії, що вони змагатимуться. Не можна змінити розклад конкурсних подій. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що конкурсні заходи починаються до відкриття сесії NLC. При перевірці на конкурсні заходи необхідна фотоі ідентифікація (водійські права, паспорт, державна ідентифікація або ідентифікація шкільного
видавництва). Конкуренти можуть бути дискваліфіковані, якщо вони порушують конкурентні рекомендації щодо подій. П'ять пунктів можуть бути вивести для кожного екземпляра не дотримуючись керівних принципів. Жодні тварини (крім послуг, авторизованих домашніх тварин) не будуть дозволені до використання в будь-якому змагальному заході. Будь
ласка, зверніть увагу, що онлайн-надійність в будь-якому конференц-пункті не гарантується. Все ще є план резервного копіювання на випадок, якщо підключення до Інтернету не працює. Учасникам ноутбуків або інших пристроїв, які не мають порту VGA або порту HDMI, потрібно буде надати власний адаптер. Всі таблиці оцінок мають зміни / зміни. Посібник
з форматування оновлено для використання у конкурсних заходах 2020-2021 років. Категорія виробництва ЦИФРОВОГО ВІДЕО: Забобони та тип презентації: Окремі або Змінені команди: Відео має бути оригінальним вмістом; Конкурент не може використовувати раніше опубліковані відеокліпи відео, які вони подають на конкурс. ПРОБЛЕМИ З НОВИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ, ЩО ВИХОДЯТЬ НА ПЕНСІЮ &amp;&amp;&amp; Категорії керування подіями: тестова співпраця &amp; цілі; Тип командної ефективності (рольова гравець): індивідуальна або модифікована команда: додавання навичок управлінського заходу та кейсів існуючих навичок управління лікарнею та кейсів. МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-КАТЕГОРІЇ:
Спільна тестова мета та продуктивність команди (роль гравця) Тип: Індивідуальна зміна або Назва команди: Вже відомий як Глобальний бізнес. ВСТУП ДО КАТЕГОРІЙ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ: Тестування спільної роботи та цілей Продуктивність команди (рольова гравець) Тип: індивідуальна або нова команда: подія 9/10 класу, індивідуальна подія/команда,
попередній раунд тесту на цілі, фінальний раунд, який грає роль для топ-15 у тесті на цілі. ВСТУП ДО КАТЕГОРІЇ СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: Презентації та тип обладнання: Індивідуальна або Нова команда: подія 9/10 класу, індивідуальний захід/команда, попередній круглий презентації, фінальна презентація раунду. МЕРЕЖЕВА ІНФРАСТРУКТУРА
KATEGORI: Тип тесту цілі: Зміна окремого імені: Раніше відомий як Мережеві концепції. Публічна категорія оголошення: презентації та типи обладнання: окремі або командні зміни: відео має бути оригінальним вмістом; Конкурент не може використовувати раніше опубліковані відеокліпи відео, які вони подають на конкурс. КОМЕРЦІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
KAtegori: Презентації та тип обладнання: Окремі або Команда змінено: Тепер індивідуальна або командна подія. Категорія стратегії СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: Презентації та типи обладнання: Індивідуальні зміни або Команда: Вже відома як кампанії в соціальних мережах. Постачання jetion категорія: Цільовий тип тесту: Індивідуальний новий: 60-хвилинний
тест, введений під час NLC. ЗА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ЗАХОДІВ НА 2020-21 3-D АНІМАЦІЮ Часто життя членів змінилося через їх участь у FBLA. Створіть об'єдвиглося анімаційне відео, яке описує, як FBLA вплинула на них на майбутнє. Цитувати принаймні два свідчення або цитати з поточних або минулих членів FBLA. ТРАНСЛЯЦІЯ
ЖУРНАЛІСТИКИ Ви та/або ваша команда є частиною вашої команди шкільного мовлення. Розробити та забезпечити пряму трансляцію події, включаючи наступне: Вчитель помічає події місцевої громади унікальну історію про вашу школу; містить історії та/або статистичні дані про вашу шкільну бізнес-компанію ETHICS Social часто використовують особисту
інформацію та збирають дані від користувачів. Антимонопольні закони покликані захищати споживачів і заохочувати вільні підприємства. Чи стали ці компанії занадто нав'язливими, і чи підпадають вони зараз під розгляд антимонопольних законів? БІЗНЕС ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Створює бізнес-фінансовий план для нового шкільного/корпоративного шкільного
магазину. Вам потрібно визначити конкретну мету для магазину (тобто кошти / просування конкретного клубу, організації, програми, події або причини). Новий магазин повинен бути спеціально орієнтований на вашу школу і демографічні. Бізнес-фінансовий план повинен включати, але не тільки обладнання, виробництво, об'єкти та управління операціями.
Кодування та програмування Розробка оригінального комп'ютера випадково створити п'ять питань FBLA експертизи з бази даних. Програма повинна виконати мінімум таких завдань: В базі даних є не менше 50 питань і можливість перегляду правильних відповідей Включити не менше 4 типів питань (тобто . Кілька варіантів, T / F, заповнення порожній,
відповідність і спадне меню і т.д.). Повідомте користувача, що питання правильно відповіли Обчислити правильний підсумок на п'яти питанні, щоб створити друкований звіт про результати вікторини, які будуть зберігатися повністю. Сховище може бути у зв'яному базі даних, базі даних NoSQL, орієнтованій на документ, плоскому текстовому файлі,
неглибокому JSON або XML-файлі. Усі записи даних мають бути перевірені відповідними сповіщеннями користувачів і повідомленнями про помилки, включаючи використання обов'язкових полів. Комп'ютерні ігри &amp;; Симуляційна програма створює оригінальну гру, розроблену навколо концепції головоломки. Гра повинна бути автономною і виконуваною,
гра повинна мати ноту гри повинна мати лідерів, і повідомлення знаменитості гри повинно мати хв На трьох рівнях гра повинна мати цифровий дисплей відео Створення відео, що просуває вашу школу в спільноті. Відео має включати спільну навчальну програму, позашкільні організації та точки гордості. Весь відеовмість має бути оригінальним. E-BUSINESS
Створює веб-сайт E-Business для нового корпоративного магазину на основі школи / школи у вашій школі, який також буде робити бізнес в Інтернеті. Новий магазин повинен спеціально звернутися до вашої школи з демографічними показниками. Сайт повинен включати в себе: Назви магазинів і логотипи для продажу, включаючи фотографії та описи покупок і
доставку / забрати інформацію Кошик соціальних медіа ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ПОСИЛАННЯ Ви наймаєте вашої торгової палати, щоб представити нову команду спортивної пропозиції в міській раді. Інформаційна презентація повинна містити ім'я, підсильний, логотип і колір. Для презентації необхідно виробити три унікальні маркування рекламних статей.
ВСТУП ДО БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЇ Підготуйте презентацію, в обговоренні того, як публікації в соціальних мережах вплинуть на кар'єрні можливості, можливості для прийняття у вищому навчальному закладі, або як це впливає на своє загальне майбутнє. ВСТУП ДО СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА Стратегії Розробити стратегію соціальних мереж або кампанію для
підвищення залученості та відвідуваності кар'єри та технічної освіти (CTE), шкільного округу або місцевого самоврядування. *Нові облікові записи соціальних мереж не повинні бути створені для кампанії без письмової згоди entity.MOBILE DEVELOPMENT СТВОРЮЄ наступний новий додаток для соціальних мереж (тобто LinkedIn, Tallo тощо). Додаток
повинен бути оцінений для будь-якого віку. AD UTILITIES Створює оголошення утиліти для вашої школи та спільноти про ризики для здоров'я. Весь відеовмість має бути оригінальним. Примітка: Там не може бути змісту, що показує людину vapping у відео. (Apple Music, Netflix, Dollar Shave Club, Fresh Greetings і т.д.). Послуга повинна бути оригінальним
лідером, якого зараз немає на ринку. Покладіть різні види друку, онлайн або прямої розсилки рекламних матеріалів. Створює три унікальні публікації або рекламні матеріали. Соціальні медіа Стратегії Розробити довгострокові стратегії брендингу для підвищення обізнаності та членства для ваших місцевих або державних FBLA глав, використовуючи кілька
платформ соціальних мереж. *Нові облікові записи соціальних мереж не повинні бути створені для кампанії без письмової згоди суб'єкта господарювання. Веб-сайт повинен містити: імена фотографів, фотографії та біо портфоліо (попередня робота) Можливість броню та планування можливості перегляду параметрів пакетів та цін на посилання в соціальних
мережах

normal_5f876147a59fb.pdf , black' s law dictionary 9th edition free pdf , unfold story creator android apk download , dynamics of mass communication media in transition pdf , barossa_valley_wine_map.pdf , germinating peas cellular respiration lab , biomedical waste management book pdf , normal_5fa07eeb91606.pdf , blessed be the name of the lord sheet music pdf ,
normal_5f8c629670051.pdf , lingsir wengi lirik , normal_5f9f235ca66c7.pdf , pee little thrigs , normal_5f950795d2022.pdf , manheim township school district office ,

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367911/normal_5f876147a59fb.pdf
https://s3.amazonaws.com/memul/47633575209.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/78d2bf6e-8592-4120-aace-636fcbfe66b0/waxoxuxuramufuw.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e0a5014d-0b6f-4fde-90ca-ce7f339836de/60609551492.pdf
https://s3.amazonaws.com/fasanag/barossa_valley_wine_map.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/0404eeb5-1a14-4491-bab1-8db65ac35ae4/72585485535.pdf
https://wefamojugibe.weebly.com/uploads/1/3/1/1/131164519/taneze_luxezasexozuva_nezin.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4452593/normal_5fa07eeb91606.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/efe2abc5-92d2-492e-8474-0ae141e5cb3e/48484722213.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4375694/normal_5f8c629670051.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/cd9b9fe2-536d-4d2b-a08e-5abba085bae5/lingsir_wengi_lirik.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4383304/normal_5f9f235ca66c7.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/2785839f-e991-423e-8f86-d1e99db0d5d5/pee_little_thrigs.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4381528/normal_5f950795d2022.pdf
https://s3.amazonaws.com/juzalizuvar/manheim_township_school_district_office.pdf

	Introduction to business fbla study guide

