Spoštovani,
želim se udeležiti osrednjega jesenskega posveta namenjenega razvoju zaposlenih v podpori
menedžmentu, Jesenskega posveta ADMA (28. in 29. januar 2021, Bled Rose Hotel, Bled).
Jesenski posvet ADMA je nedvomno najkakovostnejša izbira na trgu to jesen. Ob priznanih
predavateljih se bodo na posvetu zbrali zaposleni v podpori menedžmentu iz celotne Slovenije,
s katerimi bom lahko izmenjevala svoje znanje, izkušnje in pridobivala nova poznanstva, ki
mi bodo v pomoč pri poslu.
Na jesenski posvet ADMA prihaja Tanja Skaza s predavanjem »Kako lahko pomembno prispevate
k gradnji novodobne organizacije srčnih in uspešnih zaposlenih?« in Bojana Košnik Čuk, ki nas
bo poučila o kulturi prehranjevanja in pitja na poslovnih srečanjih.
Med drugim bom se naučila, kako izvajati učinkovite sestanke na daljavo in v živo, ter kako
vzpostaviti napredno pisarno za učinkovitost pri delu od doma ali v pisarni.
Ob izvrstnem programu bi izpostavila še nekaj razlogov, zakaj je udeležba zame pomembna:
• Naučil-a se bom praktičnih znanj in preverjenih metod, ki jih bom lahko apliciral-a na svoje
delo in poslovanje našega podjetja.
• S poznavanjem tujih zgodb, tehnologij in prijemov bom hitreje znala do ciljev ter s tem
prihranila čas in denar podjetja.
• S posveta se bom vrnila sveža, motivira in še bolj učinkovita.
Jesenski posvet ADMA je najkakovostnejši jesenski dogodek za zaposlene v podpori
menedžmentu. Ima močan izobraževalni namen, hkrati pa omogoča druženje, spoznavanje
dobrih praks in neprecenljivih izkušenj kolegov ter personaliziranih nasvetov predavateljev.
Lep pozdrav!
Naj bodo vaši poslovni asistenti najboljša podpora managementu!

PROGRAM
Četrtek, 28. januar 2021
8.15–9.00

Sprejem in registracija udeležencev

09.00–9.15

Otvoritev jesenskega posveta ADMA

09.15–10.45

Kako lahko pomembno prispevate k gradnji novodobne organizacije srčnih in uspešnih
zaposlenih?
Tanja Skaza

10.45–11.15

Odmor za osvežitev

11.15–12.45

Izvajanje učinkovitih sestankov na daljavo in v živo

12.45–13.45

ADMA streženo kosilo po izboru šefa

13.45–14.45

Vzpostavite napredno pisarno za učinkovitost pri delu od doma ali v pisarni

14.45–15.30

Varstvo osebnih podatkov – zgodba, ki se nikoli ne konča

15.30–16.00

Odmor za osvežitev

16.00–16.45

Fit ADMA – gibanje na prostem

16.45–19.00

Odmor za sprostitev

19.00–20.30

Kultura prehranjevanja in pitja na poslovnih srečanjih (ob streženi 4-hodni večerji)

20.30–22.00

ADMA druženje ob ognju

Dmitriy Kopina

Rok Godec

Alenka Fic Mikolič in Anton Gazvoda

Nataša Gorenc

Bojana Košnik Čuk

Petek, 29. januar 2021
7.00–8.00

ADMA jutranje plavanje

8.00–8.45

5 orodij za upravljanje s stresom

8.45–9.15

Odmor za osvežitev

9.15–10.00

Zakaj, kdaj in kako reči “NE” ter ohraniti energijo v odnosih?

10.00–10.45

Premagajte strah pred novostmi in zacvetite

10.45–11.15

Odmor za osvežitev

11.15–12.15

Rastite s kolegialnim coachingom – prenos znanja med sodelavci

12.15–12.45

Kako cveteti v odnosih z dobavitelji?

12.45–13.45

ADMA streženo kosilo po izboru šefa

13.45–14.30

Medsebojno razumevanje kot pogoj za kakovostno izvedbo dela

14.30–15.30

Sodelovanje z generacijo Z v delovnem okolju

15.30

Zaključek posveta

Ana Peskar

Tina Bončina

Martin Golob

Sandra Bohinec Gorjak
Tadej Grm

Anja Žagar

Danijela Brečko

KOTIZACIJE
ZGODNJA KOTIZACIJA (velja do 31. 10. 2020):
• ADMA naročniki: 320 € + DDV
• Redna: 360 € + DDV
• Enodnevna: 275 € + DDV
REDNA KOTIZACIJA (velja po 31. 10. 2020):
• ADMA naročniki: 340 € + DDV
• Redna: 380 € + DDV
• Enodnevna: 295 € + DDV

KOTIZACIJA VKLJUČUJE
•
•
•
•
•
•
•

Udeležbo na predavanjih in delavnicah
2 x streženo kosilo (četrtek + petek)
1 x 4 - hodna strežena večerja (četrtek)
Večerno druženje ob ognju (četrtek)
Okrepčila med odmori
Konferenčna vrečka z darilci
Mreženje z najboljšo podporo menedžmentu

PRIJAVNICA
Da, prijavljam se na Jesenski posvet ADMA
Ime in priimek

Delovno mest

Podjetje

Naslov

Poštna številka

Telefon

Elektronska pošta

ID številka za DDV

Davčni zavezanec  DA  NE

Datum

Podpis

S podpisom jamčite, da se strinjate s splošnimi pogoji: www.planetgv/splosni-pogoji.
Prijavnico lahko pošljete tudi po faksu na številko 01 30 94 445.

