21. – 23. junij 2021,
GH Bernardin, Portorož

Spoštovani,
želim se udeležiti osrednjega slovenskega kongresa namenjenega zaposlenim v podpori menedžmentu,
Kongresa ADMA, ki bo med 21. in 23. junijem 2021 v GH Bernardin v Portorožu.
Pregled ponudbe podobnih izobraževanj na trgu me je pripeljal do ugotovitve, da je Kongres ADMA
največji slovenski in evropski dogodek za zaposlene s področja podpore menedžmentu in tako
nedvomno najkakovostnejša izbira izobraževanja v letu 2021. Ob priznanih predavateljih iz Slovenije,
se bo na Kongresu zbralo več kot 250 vodij pisarn, referentov, poslovnih asistentov, sekretarjev, tajnic
in drugih iz celotne Slovenije, s katerimi bom lahko izmenjeval/-a svoje znanje, izkušnje in pridobival/-a
nova poznanstva, ki mi bodo v pomoč pri delu.
Na Kongres ADMA letos prihaja Tanja Skaza, solastnica podjetja Plastika Skaza, z 20 letnimi
vodstvenimi izkušnjami. Naučila nas bo, kako lahko pomembno prispevamo k gradnji novodobne
organizacije srčnih in uspešnih zaposlenih. Dr. Dmitriy Kopina nam bo povedal več o povezovalni
komunikaciji v poslovnih odnosih, dr. Danijela Brečko bo nas poučila o tehnikah za obvladovanje
konfliktov na delovnem mestu, dr. Damjana Pondelek pa nam bo pomagala, da bomo postali učinkovita
desna roka vodstva v času negotovosti. To in še dosti več ponuja letošnji Kongres ADMA 2021.
Ob izvrstnem programu bi izpostavil/-a 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 znal/-a hitreje do ciljev ter s tem prihranil/-a
čas in denar podjetja.
• S kongresa se bom vrnil/-a svež/-a, motiviran/-a in še bolj učinkovit/-a.
Drugi dan kongresa so organizatorji namenili tudi vam oziroma čim uspešnejšemu sodelovanju med
vodstvom in poslovnimi asistenti.
Vljudno ste vabljeni, da se nam v torek, 22. junija 2021, brezplačno pridružite!
Lep pozdrav!

www.adma.si/kongres

PROGRAM ADMA KONGRESA
URAVNOTEŽENA ADMA
Ponedeljek, 21. junij 2021

STRATEŠKA ADMA
Torek, 22. junij 2021

UČINKOVITA ADMA
Sreda, 23. junij 2021

16.00–17.00

07.00–08.30

07.00

Registracija
17.00–17.15

Otvoritev Kongresa ADMA
17.15–18.00

Suvereno sprejemanje odločitev v
kriznih situacijah

Jutranje prebujanje in trening
mobilnosti
Nataša Gorenc
08.30–09.00

Dobro jutro ob kavi in rogljičkih
09.00–09.45

18.00–18.30

Rastite s kolegialnim coachingom
– prenos znanja med sodelavci

Ana Peskar

09.45–10.30

Martin Golob

5 orodij za upravljanje s stresom
18.30–19.00

ADMA pogovor: Kako se motivirati
in ostati motiviran?

Sandra Bohinec Gorjak

Vzpostavite napredno pisarno za
nemoteno delo od doma ali v
pisarni

Grega Koštomaj, pogovor vodi
Polona Koštomaj

Rok Godec

19.00

Odmor

ADMA druženje

10.30–11.00
11.00–11.45

Povezovalna komunikacija v
poslovnih odnosih
dr. Dmitriy Kopina
11.45–12.30

Tehnike za obvladovanje konfliktov
na delovnem mestu
dr. Danijela Brečko
12.30–13.45

Kosilo

13.45–14.15

Okrogla miza z direktorji:
Junaki COVID-a

Pogovor vodi Polona Koštomaj
Sodelujejo: Lucija Sajevec, Boštjan
Jerončič
14.15–15.00

Odporna prožnost - soočanje s
stresom
Milan Hosta
15.00-15.30

Odmor

15.30–16.15

Podelitev priznanja ADMA
odličnost leta 2021

Vodita Suzi Asfour in Polona Koštomaj
Glasbeni gost
• Pogovor s finalistkami izbora ADMA
odličnost leta
• Razglasitev zmagovalca/ke izbora
ADMA odličnost leta
20.00

ADMA druženje

www.adma.si/kongres

ADMA dobrodelni tek in pohod
08.30–09.00

Dobro jutro ob kavi in rogljičkih
09.00–10.00

Uspešno postavljanje in doseganje
ciljev
Tina Bončina
10.00–10.45

Medsebojno razumevanje kot
pogoj za kakovostno izvedbo dela
Anja Žagar
10.45–11.15

Odmor

11.15–12.45

Kako lahko pomembno prispevate
k gradnji novodobne organizacije
srčnih in uspešnih zaposlenih?
Tanja Skaza
12.45–14.00

Kosilo

14.00–14.30

ADMA pogovor: Obvladovanje
panike z dejstvi

Pogovor vodi Peter Ribarič Sodelujejo:
Marko Brumen, Maja Založnik
14.30–15.15

Kako (p)ostati učinkovita desna
roka vodstva v času negotovosti?
dr. Damjana Pondelek
15.15–15.45

Odmor

15.45–16.30

Umetnost aktivnega poslušanja in
postavljanja vprašanj
Tatjana Kolenc in Klaudija Javornik
16.30–16.35

Humanitarna ADMA
16.35–16.45

Zaključek Kongresa ADMA

Kongres ADMA bo letos potekal hibridno
Na dogodku se nam boste lahko pridružili v živo, na lokaciji Grand hotel Bernardin v Portorožu,
od 21. do 23. junij 2021, ponujamo pa vam tudi možnost, da dogodek spremljate prek spleta,
iz udobja vaše pisarne ali doma.
V kolikor bo izvedba v živo možna, a bo število oseb s strani države omejeno, bodo imele prednost pri
udeležbi osebe, ki so svojo prijavo na dogodek oddale prej.
V vsakem primeru vam obljubljamo obilico aktualnih vsebin, odličnih govorcev, priložnosti za
povezovanje in nepozabne energije.

Paketni popusti:
• Ob hkratni prijavi 3 do 5 oseb iz istega podjetja vam na aktualne kotizacije priznamo dodaten 5%
popust.
• Ob hkratni prijavi 6 do 9 oseb iz istega podjetja vam na aktualne kotizacije priznamo dodaten 7%
popust.
• Ob hkratni prijavi 10 ali več oseb iz istega podjetja vam na aktualne kotizacije priznamo dodaten
10% popust.
• Če boste izkoristili skupinsko prijavo in nato eno ali več oseb odjavili, vam bomo popuste prilagodili
glede na veljavno cenovno politiko.

Pregled kotizacij
Kotizacije ob prijavi in plačilu

Redna cena

Cena za naročnike ADMA

do 31. maja 2021

437 €

399 €

od 1. junija 2021

460 €

420 €

Kotizacija vključuje
•
•
•
•
•
•
•
•

Enoletna naročnina na revijo ADMA (velja samo pri redni ponudbi)
Udeležba na predavanjih
Svečana podelitev ADMA ODLIČNOST LETA
Brezplačna torkova kotizacija za vašega nadrejenega
2 x ADMA zabava
Vrečka z darili sponzorjev
2 x Kosilo
Pogostitve med odmori

www.adma.si/kongres
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PRIJAVNICA
1

3

5

Ime in priimek

2

Ime in priimek

Telefon

Telefon

Elektronski pošta

Elektronski pošta

Delovno mesto

Delovno mesto

Ime in priimek

4

Ime in priimek

Telefon

Telefon

Elektronski pošta

Elektronski pošta

Delovno mesto

Delovno mesto

Ime in priimek

Brezplačna prijava nadrejenega na drugi dan

Telefon

Ime in priimek

Elektronski pošta

Telefon

Delovno mesto

Elektronski pošta

Delovno mesto
Podjetje

Naslov

ID številka za DDV

Poštna številka

Davčni zavezanec  DA  NE

Datum

Podpis

S podpisom jamčite, da se strinjate s splošnimi pogoji:
www.planetgv/splosni-pogoji

www.adma.si/kongres

