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pomagajmo
ogroženim
premagajmo
recesijo

Recesija je lahko vaša
priložnost!
Dobrodelna konferenca
23.5. od 13h od 19h - Kristalna plača 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 socialno ogroženim družinam.

Komu je namenjena konferenca?
Vsi managerji,  podjetniki in rotarijci, ki želite v vaših podjetjih premakniti stvari na bolje, enostavno 
morate biti na konferenci.

Kaj boste tam dobili?
Dobili boste konkretne veščine in znanja, ki vam bodo pomagala v boju proti recesiji in pomagala 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, interneta, korporativnega upravljanja, gospodarskega prava, mreženja in vodenja 
zaposlenih.

Dr. Otmar Zorn (Rotary Slovenija) – Model poslovne uspešnosti
Franci Zavrl (Pristop) – Svet se spreminja. In z njim tudi načini komuniciranja
Matjaž Vračko (Predsednik Združenja za direktni marketing) - Kako z direktnim 
marketingom do konkurenčne prednosti?
Janez Hudovernik (ProActa) - Živeti prodajo – zakaj v recesiji moramo biti vsi prodajalci
Edvard Kadič (Zavod za napredne študije Delta) – Otroci, cilji in uspešen biznis 
Mag. Irena Prijović (Generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije) in
Gorazd Podbevšek (RMG svetovanje)  - Pogoste napake upravljanja nejavnih družb. Kakšne 
so koristi dobrega upravljanja? 
Mag. Simon Meglič (ePrvak) – Učinkoviteje do kupcev z e-mail marketingom 
Milan Krajnc (Predsednik Vaterpolo zveze Slovenije, član Društva lobistov Srbije) – S 
športom do širjenja poslovnih vezi in boljših poslovnih rezultatov
Boris Kozlevčar in Matija Jamnik (Pravna pisarna JK Group) - 5 pravnih nasvetov, kako 
učinkovito izterjati denar

Več o vsebini predavanj in predstavitve predavateljev si preberite na www.popr.rotaryklub.si!

Okrogla miza
Na okrogli mizi bodo uspešni slovenski rotarijci, podjetniki in managerji razpravljali, kako so se 
spopadli s krizo in kaj bi na podlagi svojih izkušenj svetovali drugim podjetjem. 

Prijave
Vstopnina znaša 140 €  (Ugodnosti: 30 € popusta za člane Rotary, 40 € popusta za vse, ki so predhodno 
prispevali za vsaj en prehranski paket v akciji POPR. Popusti se seštevajo).

Izkupiček konference gre za prehranske pakete socialno najbolj ogroženim prebivalcem Logatca.  S 
svojo udeležbo boste neposredno pomagali preživeti ljudem v stiski. 

Čim prej se prijavite na konferenco: 
spletna prijavnica na:  www.popr.rotaryklub.si  
e-pošta:  logatec@rotaryklub.si
GSM:  041 375 318 (Matjaž Mravlja)
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