Poletite na krilih znanja!
Vabljeni na osrednji izobraževalni posvet zaposlenih v pisarniškem
poslovanju, ki vsako leto združi več kot sto poslovnih sekretark, tajnic,
asistentov in vodij pisarn iz cele Slovenije!
Posvet poleg vrhunskih predavanj prinaša tudi delavniški del, kjer bodo
udeleženci pridobili konkretna znanja s področja programskih orodij,
kreativnosti, izražanja, marketinga, računovodstva, tujih jezikov.
Na posvetu pa seveda ne bo manjkalo niti druženja, nagradnih iger,
daril in kup drugih presenečenj.

www.planetgv.si/jesenski-posvet-adma

Četrtek, 9. november 2017
8.30

Registracija

9.00

Otvoritev in pozdravni nagovor
Peter Ribarič, Planet GV in dr. Andrej Fištravec, župan
Mestne občine Maribor

9.05

Spoznajmo se
Peter Ribarič, Planet GV

12.00

Uvod v posvet, katerega namen je, da se udeleženci
med sabo spoznajo in v praksi usvojijo osnove
poslovnega mreženja. Spoznali boste uporabna orodja in
najpogostejše prakse, ki jih boste lahko začeli uporabljati
takoj. (Z)družimo se in postanimo del ADMA sveta!
9.30

Vi ste manager prvega vtisa podjetja
Alenka Vidic, Propiar
Dober vtis je eden izmed gradnikov blagovne znamke
podjetja. Dobra in spoštovana znamka organizacije pa je
tisti jeziček na tehtnici, ki loči dobra in uspešna podjetja
od neuspešnih, povprečnih ali celo slabih. Podjetja in
organizacije se gradnje lotevajo zelo različno, a dejstvo
je, da smo zaposleni eden izmed temeljev.

10.00

Tehnike za ustvarjalno komuniciranje na delovnem
mestu
Simona Roškar, Kreativna komunikacija
Danes so v prednosti predvsem tisti, ki si prizadevajo
razumeti ter vodijo s pozitivnim zgledom. Kako torej
ustvarjalno komunicirati in pisati, da boste prepričljivejši?
Na praktični delavnici se boste naučili, kako: zavrnitev
sporočite, ne da bi pri tem uporabili besedico ne, vrnete
stavku hrbtenico, z manj poveste več in pripravite
učinkovit dopis.

10.30

Odmor

11.00

Nova uredba o varstvu osebnih podatkov
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka
Evropska Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov se bo začela uporabljati
25. 5. 2018, a se morajo upravljavci zbirk osebnih
podatkov nanjo pripravljati zelo aktivno. Prinaša številne
spremembe s katerimi vas bomo seznanili na predavanju.

11.30

Če si želiš in (za)upaš, je mogoče vse
dr. Vesna Laban, osebna trenerka
Predavanje bo orisalo nekonvencionalno karierno
pot od fakultetne profesorice do osebne trenerke in
fitnes inštruktorice. Kako slišati glas svojega srca, ki te
vleče v drugo smer od začrtane, in kako zbrati pogum
za sledenje sanjam, čeprav to na prvi pogled mnogim
deluje kot degradacija?

12.30

Kosilo

14.00

Fotografija za poslovne namene
Matjaž Intihar, e-Fotografija
Fotografija za poslovni namen ima povsem drug kriterij
kot družinska ali ljubiteljska fotografija. S poslovno
fotografijo je treba predstaviti celoto. Od dogodka,
delovnega procesa, oseb in še mnogo drugih elementov,
ki na koncu poslovnemu gledalcu kaže celoto preko
medija.

14.30

Veliki kviz poslovne angleščine in nemščine
Jezikovna agencija LanguageSitter® in Tin Vodopivec
Jezikovni kviz? Zagotovo gre za pomoto, kajne? Ne,
nikakor! Zakaj bi svojo poslovno angleščino ali nemščino
nadgrajevali na klasičnih predavanjih ali delavnicah, če
se lahko udeležite strokovnega in zabavnega kviza.

15.30

Odmor

16.00

ADMA navdih
Zvezdana Mlakar
S svojim edinstvenim in neposrednim slogom bo
Zvezdana temperamentno, strastno, iskreno in drzno
razbijala predsodke in podirala tabuje. Brez sodb in
sprenevedanj, razmišljujoče, poglobljeno, neposredno
in brez patetike.

20.00

Večerno druženje

Karierni razvoj: Biti Smart & Fit
mag. Jelica Lazarević Jalovic, Kadrovska managerka leta 2017
Vsakdo si želi biti srečen in uspešen, a ko govorimo o
ciljih, jih pogosto razumemo le kot nujnost v poslovnem
svetu. Če je slednje temeljni pristop, ki je potreben za
razvoj in poslovno rast podjetja, zakaj potem večina
ljudi nima odgovora na vprašanje: “Kje se vidi ali želi
biti čez 5 let?”.
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Petek, 10. november 2017
9.00

Otvoritev drugega dne

9.05

Prisluhnimo telesu
Mateja Tuta, mojAxis

12.10

Naj bo sporočilo telesa kakršnokoli, zapomniti si
moramo, da je človeško telo čudovito sestavljen stroj.
Oglasi se nam, ko se nam pojavijo težave. Toda le, če
smo pripravljeni poslušati. Bolečina je dejansko eno
od zadnjih sredstev, s katerim nam telo želi povedati,
da smo nekje v življenju skrenili s poti.
10.00

Gremo to dokončat
Nataša Brunec, GTD® izobraževanja

V postopku izterjave pogosto prihaja do nepotrebnih
napak, saj dolžnik upniku nekaj obljubi in nato tega ne
izpolni, upnik pa ne ve kako nadaljevati s procesom
izterjave. V tem primeru je se je potrebno posvetiti
sestavi opomina in ne pošiljati suhoparnega pisma z
enako vsebino.
12.30

Kosilo

13.30

Brez izgovorov!
Primož Jeralič

Produktivnost brez stresa se v današnjem hitrem
in hektičnem svetu zdi kot iluzija. Nataša nam bo
zaupala osnove metode GTD®. Gremo to dokončat ali
GTD® ni nabor nasvetov za upravljanje časa ali boljšo
organiziranost.
10.30

Odmor

11.00

Organizacija poslovnih potovanj
Petar Berić, Uniglobe – TM Potovanja d.o.o.

Življenje in pravljica za lahko noč si nista enaki. Zakaj ne?
Pri pravljici za lahko noč ne moremo vplivati na končni
razplet zgodbe, zato je konec vedno srečen. V življenju
pa ni vedno tako. Tudi sam sem bil na vrhu, vendar je
nepričakovani trenutek spremenil vse začrtane poti,
spremenil je mojo življenjsko pot.
14.30

Kaj lahko naredimo da si olajšamo organizacijo poslovnih
potovanj? Z nekaj majhnimi triki lahko privarčujete
veliko časa potrebnega za organizacijo potovanja Vaših
sodelavcev, vašemu podjetju zagotovite nižje stroške
potovanj, potnikom pa bolj prijetno izkušnjo na poti.
11.20

Obračajte podatke mojstrsko
Ljubo Todorović, Result
Na delavnici bomo prikazali, kako učinkovito pripeljemo
podatke v Excelu in jih uredimo za čim boljšo izrabo.
V nadaljevanju vam bomo pokazalo moč vrtilnih tabel,
grafov, spustnih tabel in skupnih filtrov. Vse skupaj pa
bomo uredili v lepe nadzorne plošče s samodejnim
osveževanjem.

11.40

10 trikov za uspešno izpeljavo izterjave
Marko Repič, IZTERJAVA d.o.o.

Kako biti profesionalen in spoštljiv ter ob tem
ohraniti sproščenost in svoj značaj
Aleksandra Maslarić, Poslovna asistentka/tajnica leta 2017
Motivacijsko in energijsko naravnano interaktivno,
pogovorno predavanje, kjer bo Poslovna asistentka/
tajnica leta 2017 spregovorila o svojih vrednotah in
vrednotah, ki jih pri svojem delu ceni.

14.50

Ne čakaj na vikend
Maja Golob
V tem navdihujočem predavanju boste dobili praktične
ideje, ki vam lahko pomagajo bolje uskladiti delo, družino
in čas zase. Odkrili boste omejujoča prepričanja, ki vas
zadržujejo na mestu in podporne stebre, ki v vašem
življenju že obstajajo, pa jih ne opazite.

Finančno poslovanje
Bisnode
Predstavili bomo indikatorje zdravega podjetja in
podjetja, ki bi lahko bilo v finančnih težavah. Spoznali
boste abecedo osnovnih stvari, ki jih je treba preveriti,
ko preverjate poslovne partnerje in seveda tudi, kje
lahko to storite.
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Pregled kotizacij
Kotizacija ob prijavi in plačilu
do 9. novembra 2017

Klasična cena

Cena za naročnike ADMA in
udeležence kongresa ADMA 2017

350 €

330 €

Kaj vključuje kotizacija
ČETRTEK

9. november

Letna naročnina na revijo ADMA
Šest ADMA delavnic
Goody bag s torbo za prenosnik Golla
Predavanja
Delavnice
e-Gradivo
ADMA večerno druženje
Kosilo
Pogostitve med odmori
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Da, prijavljam se na ADMA 23. JESENSKI POSVET PISARNIŠKE ODLIČNOSTI
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