KONFERENCA
APRIL2013
Recesija je lahko vaša
priložnost!

Dobrodelna konferenca
18.4. od 14h od 20h - Kristalna Palača BTC
Poslanstvo konference je, da z novimi znanji in veščinami pomagamo podjetjem uspešneje premagovati recesijo, izboljšati konkurenčnost in izkoristiti poslovne priložnosti. Zbrana sredstva od
konference bomo namenili v dobrodelne namene (socialno ogroženim družinam, hendikepiranim
otrokom za udeležbo na smučarskih tečajih in projektu Umetniki v Rotary).

Komu je namenjena konferenca?

Vsi managerji, podjetniki, strokovnjaki in rotarijci, ki želite v svojih podjetjih premakniti stvari na
bolje, enostavno morate biti na konferenci. Predavanja in druženje bodo potekala v prostorih IBM
Innovation Center Ljubljana.

Kaj boste s konferenco pridobili?

Pridobili boste konkretne veščine in znanja, ki vam bodo pomagala v boju proti recesiji in pri
izboljševanju konkurenčnosti ter vaših poslovnih rezultatov.
Poskrbeli bomo za sproščeno druženje, zabavo, dobro hrano in pijačo. To je odlična priložnost,
da navežete nove prijateljske in poslovne stike v prijetnem vzdušju.

Vrhunski predavatelji in praktična predavanja

Prejeli boste uporabna znanja s področja prodaje, marketinga, osebnostnega razvoja, postavljanja
ciljev, komuniciranja, retorike, interneta, gospodarskega prava, mreženja ter vodenja ter motiviranja zaposlenih.
Motivirani ljudje so odgovorni - dr. Aleksander Zadel (psiholog, Inštitut Corpus)
Kako zmagati na trgu z dobro uporabniško izkušnjo? - mag. Simon Meglič (ePrvak d.o.o.)
Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta? - Anja Križnik Tomažin (Procoaching)
Izzivi managerjev v prihodnosti, IBM-ova globalna CEO študija 2012 – Marko Čenčič (IBM
Slovenija d.o.o.)
Nalezljivi optimizem – Alen Kobilica
Prenos podjetja na naslednike – Boris Kozlevčar (JK Skupina d.o.o.)
Na poti v boljšo družbo, družbo recikliranja - Igor Petek (Snaga, javno podjetje, d.o.o.)

Okrogla miza: »Kaj pa vendarle lahko izboljšate v vaših podjetjih?«

Okroglo mizo bo vodila Andreja Basle.
Sodelujejo: dr. Otmar Zorn, guverner Rotary Slovenija; Roman Koritnik, IBM Slovenija d.o.o.;
Igor Petek, Snaga d.o.o.; Janez Podobnik, ECPD; Jože Zadravec, Flamin avto d.o.o.
Konferenco bo povezovala Anja Križnik Tomažin.

Prijave in več informacij
Vstopnina znaša 80€.
Ugodnosti: 20€ popusta za člane Rotary ali Rotaract, 20€ popusta za vse, ki so predhodno prispevali za vsaj en prehranski paket v akciji POPR ali se udeležili lanske konference.

Pohitite in se čim prej prijavite. Število mest je omejeno!
Prijavite se preko spleta na: www.popr.rotaryklub.si/prijavnica.html
Več o konferenci: www.popr.rotaryklub.si
E-pošta: logatec@rotaryklub.si
GSM: 041 623 176 (Igor Petek)

Organizator:

Partner konference:

Sponzorji:
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