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Na koho sa môžete tešiť?
Andrea Vadkerti

Vážení kolegovia a partneri,
som úprimne rád, že 5. ročník konferencie
ELKON nabral reálne kontúry a už čoskoro sa
stretneme v elegantnom prostredí pezinského zámku, vypočujeme si inšpiratívne slová
našich spíkrov a čo je najdôležitejšie – uvidíme sa „face to face“.
Verím, že témy, ktoré sme si pre vás tento
rok pripravili, oceníte a z konferencie budete
odchádzať s dobrým pocitom a motiváciou preniesť nové poznatky do reálneho života. Súčasťou podujatia bude už tradične aj spoločenský večer. Nepochybujem, že si budeme mať čo povedať...
Ja som si dátum už do svojho kalendára poznačil. Verím, že tak urobíte aj vy
a zažijeme spolu ďalšie príjemné stretnutie.

Andrej Lasz
generálny sekretár
Zväzu elektrotechnického priemyslu
Slovenskej republiky

Tešíme sa na vás!

EGOkoučka, neurobehaviorálna koučka, certifikovaná konzultantka organizačných vzťahov a systémov a leadership konzultantka, ktorú môžete
počuť aj v podcastoch na portáli Spolupracuj.me.

Igor Čajko - nebotra consulting s.r.o.
Oblasti rozvoja podnikania sa začal venovať v roku 2015 v Holandsku,
kde študoval a podieľal sa na rôznych projektoch. Po návrate spolupracoval na projekte prepájania súkromných spoločností s výskumom. Od
roku 2020 pôsobí v spoločnosti nebotra, klientom pomáha identifikovať
a rozvíjať obchodné príležitosti.

Pavel Křepelka - Scale Up Impact
Viac ako 20 rokov strávil v manažérskych pozíciach v stredne veľkých
spoločnostiach. V súčasnej dobe je akreditovaným koučom, mentorom
a partnerom výkonných manažérov stredne veľkých spoločností v Českej,
Slovenskej a Poľskej republike.

Ivana Molnárová - portál Profesia.sk
Jej prvým a zároveň stále aktuálnym zamestnávateľom je internetový pracovný portál Profesia.sk. Do firmy nastúpila ako obchodná zástupkyňa,
od roku 2010 je výkonná riaditeľka. Momentálne sa vo voľnom čase venuje terapiám a rozvoju ľudí.
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15:00 – 16:00

Prednáška III. - Ivana Molnárová
Nová doba potrebuje aj nových lídrov
Dáta, prieskumy a fakty z trhu práce, prečo je dôležitý nový prístup.
Staré sa nevráti a nové sa transformuje, ako prežiť čo najlepšie obdobie
prechodu. Ako udržať kvalitných ľudí aj v dobe online.

16:00 – 17:00

Prednáška IV. - Pavel Křepelka
Štyri dôležité rozhodovania pre dlhodobý rast podnikania
– Rockefellerove Návyky 2.0
Rozhodnúť sa začať podnikať nemusí byť zložité, ale dokázať firmu
dostať do fázy, keď už dlhodobo vytvára pozitívne výsledky a má zdravú
ekonomickú históriu, to už zvládne málokto. Spoločne sa tak pozrieme
na hlavné zátarasy v raste úspešných firiem a na to, ako zvládnuť štyri
kľúčové rozhodovania - Angažovaní Ľudia - Zrozumiteľná Stratégia Špičková Exekúcia plánov a Hotovosť podporujúca rast firmy.

17:00 – 17:15

Záver konferencie

17:15 – 18:00

Prestávka

18:00 – 00:00

Spoločenský večer
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STREDA, 29. september 2021

Program

11:30 – 12:30

Príchod účastníkov a registrácia, obed

12:30 – 12:45

Otvorenie konferencie
Príhovor prezidenta ZEP SR Róberta Verbicha a generálneho sekretára ZEP SR
Andreja Lasza

12:45 – 13:45

Prednáška I. - Andrea Vadkerti
Lekcie z neuroleadershipu pre vedenie v kríze
Ako manažovať seba, druhých a problém, keď sa vaša myseľ ocitne v ohrození? Ako pracovať so strachmi, očakávaniami a s nárokmi, keď ste pod tlakom? Vnímame a vedieme krízu
všetci rovnako? Odpoveď nám dá biochémia mozgu a dva rozdielne koktaily stresových
hormónov introvertov a extrovertov. Na ceste do zákutia ľudského psyché v časoch krízových Vás bude sprevádzať uznávaná leadership koučka, ktorá podmanivo prepája poznatky sveta neurovied a biznisu.

13:45 – 14:45

Prednáška II. - Igor Čajko
Hľadanie príležitostí v zmenách, ktoré prináša nová doba
Aké trendy ovplyvňujú naše produkty a ktoré zmeny môžeme využiť ako príležitosti? Podobné otázky si kladú vo väčšine spoločností, ktoré z krízových období vychádzajú životaschopnejšie. Reakcie na zmeny – vytváranie príležitostí, si nad rámec potrebnej agility a ochoty
manažmentu, vyžadujú logický prístup k identifikácii relevantných zmien, pomenovanie príležitostí, ich overenie a exekúciu. Tento prístup si spoločne prejdeme na príkladoch z praxe,
kedy firmy našli svoje príležitosti v nových trendoch a zmenách.

14:45 – 15:00

Coffee break

ŠTVRTOK, 30. september 2021
09:30 – 11:30

Valné zhromaždenie ZEP SR
(iba pre členov ZEP SR)

Celá konferencia
bude vedená Andreou
Vadkerti,

Registrácia
Pre registráciu na konferenciu a Valné zhromaždenie ZEP SR môžete
využiť:
•
•
•

registračný formulár na webovej stránke www. zep.sk/elkon/elkon-2021/
e-mail zep@zep.sk
telefonický kontakt 0918 651 440

VSTUPNÉ

Cena vstupného je pre člena 90 EUR a pre nečlena 125 EUR bez DPH.
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UBYTOVANIE V ZÁMOCKOM HOTELI – PALACE ART HOTEL PEZINOK ****

Pri rezervácií ubytovania, prosím, uveďte promokód ELKON. Rezervácia prebieha priamo cez hotelovú
recepciu telefonicky +421 33 / 79 89 001 alebo prostredníctvom rezervačnej stránky hotela:
https://booking.palacearthotel.sk/sk/.
Kapacita hotela je obmedzená. Ceny izieb od 109,00 €.
promokód ELKON
Rezervácia prostredníctvom komerčných ubytovacích portálov nie je možná.

Vychutnajte si...
ZÁMOCKÉ VINÁRSTVO
Priamo pod zámkom sa nachádza Zámocké
vinárstvo, ktoré ukrýva 800 ročné pivnice s apoštolskými sudami, barikovú pivnicu so 100kami sudov, ale aj Vinohradnícke
múzeum. Ďaľšou súčasťou je aj výroba vína.

AKUSTICKÝ KONCERT SKUPINY DESMOD
Atmosféru večera podčiarkne exkluzívny akustický koncert skupiny DESMOD,
na ktorom sa môžete zúčastniť bezplatne. Odznejú hity ako Zhorí všetko čo
mám, Lavíny, Za tebou, Na tebe závisly. Koncert sa uskutoční na nádvorí zámku.

WELLNESS
www.palacearthotel.sk
V prípade nedostatku kapacity môžete využiť hotel Tilia, ktorý sa nachádza v pešej vzdialenosti.
http://www.hoteltilia.sk/sk

Na konferencii môžu byť vyhotovované fotografie a videá za účelom marketingovej propagácie.
Zmena programu vyhradená.

Osobitný svet, ukrytý v priestoroch zámku, očarí atmosférou pokoja. V centrálnej časti dominuje vírivka prepojená s oddychovou zónou. Uvoľnite sa,
odstráňte stres a
únavu.

Konferenciu podporili

Podpora
konferencie

Konferenciu organizujeme aj vďaka podpore partnerov podujatia.

2 000 €

1 000 €

500 €

Generálny
partner

Hlavný
partner

Partner

3 ks

2 ks

1 ks

Uvedenie partnera na konferencii

ü

ü

ü

Vyobrazenie loga v konferenčnej sále,
na plagáte konferencie a web stránke

ü

ü

ü

Umiestnenie interiérovej reklamy
v konferenčnej sále (reklamný stojan,
roll up a pod.)

ü

ü

x

Zobrazenie rotujúceho propagačného
videa alebo prezentácie na LCD
obrazovke v konferenčnej sále

ü

ü

x

Iná prezentácia na základe
individuálnej dohody

ü

ü

x

Reklamná plocha na web stránke
konferencie

ü

ü

x

Umiestnenie prezentačného stánku
(po obvode konferenčnej sály)

ü

x

x

10 minút

x

x

ü

x

x

Výška partnerského plnenia:
Marketingové služby:
miesto pre Vašu
spoločnosť


Ambassador of Exide Technologies

Prečo sa stať partnerom podujatia?
•
•
•
•

hostia z priemyslu a blízkych oblastí, riaditelia a majitelia firiem s vysokým
potenciálom pre nadviazanie spolupráce
priestor pre networking a vaše PR počas celého podujatia i po ňom (súčasťou je
aj spoločenský večer)
zaujímaví spíkri a témy
dlhoročná tradícia a profesionálna organizácia

Kontaktná osoba:
Simona Prílesanová - výkonná riaditeľka ZEP SR
+421 950 528 231 I +421 917 157 725 I prilesanova@zep.sk
Konferenciu organizujeme aj vďaka podpore partnerov podujatia.

29. - 30. september 2021 | Palace Art Hotel Pezinok ****

Počet voľných vstupov na konferenciu

Priestor na príhovor počas
konferencie
Uvedenie partnera v mediálnom
výstupe z konferencie

* uvedené sumy sú bez DPH a budú fakturované na základe zmluvy o reklame
* v prípade špecifických požiadaviek partnerského plnenia nad rámec uvedených sa môžu
ceny líšiť
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