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Slovenski kadrovski kongres 2019 vas vabi! Letos bo naše druženje še toliko bolj posebno,
saj gostimo tudi evropski kadrovski kongres.
Kongres soustvarjamo EAPM – Evropsko združenje za upravljanje s človeškimi viri, Slovenska
kadrovska zveza in podjetje Planet GV. Potekal bo 4. in 5. aprila 2019 v Festivalni dvorani
na Bledu.
EAPM kongres ima dolgo tradicijo in poteka vsako drugo leto, od leta 1963 dalje. Evropsko
HR skupnost bo 29. EAPM kongres prvič v JV Evropi povezal ravno v Sloveniji. Verjamemo,
da bomo priča izjemnemu dogodku, ki bo prinesel sveže ideje in druženje v mednarodni
atmosferi.
V preteklih letih je Slovenski kadrovski kongres letno združil več kot 400 udeležencev.
Dogodek tako lahko uvrstimo med večje HR dogodke v naši regiji in verjamemo, da postaja
obvezno izobraževanje za vse HR strokovnjake in direktorje.
Kongres odlikujejo vodilni HR strokovnjaki, ki svoje znanje in izkušnje predajajo skozi
navdihujoča predavanja. Letošnjo rdečo nit predstavlja slogan »Prihodnost je tu že danes.
Prisluhnite odličnim evropskim HR zgodbam!«. Skupaj bomo raziskovali evolucijo HR vloge
skozi razvoj in vzpon digitalne tehnologije, agilnega dela, kulture organizacij in organizacijskih
sprememb. Vsako temo bomo poskušali prikazati skozi več zornih kotov, udeleženci bodo
tako izbrali prakso, ki jo lahko prenesejo v svoje delovno okolje, ne glede na to, da prihajajo
iz raznolikih organizacij in podjetji.
Razlogov zakaj postati sponzor na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019 je več:
• Spoznajte ključne ljudi! Naši udeleženci so pogosto zelo zasedeni in težko dosegljivi.
Obkrožite se z odlično družbo skozi dva kongresna dneva in spletite vezi, ki imajo velik
potencial tudi za vašo dejavnost.
• Izstopajte iz množice! Pridobite pozornost udeležencev že pred kot med dogodkom.
Prosim preverite sponzorske pakete, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.
• Spoznajte vodilne HR strokovnjake in raziskujte aktualne HR trende. Z vašimi izkušnjami
in mnenji lahko program tudi obogatite.
• Omogočamo vam usmerjeno, ciljno predstavitev tek kakovostno izrabo čas, ki boste
namenili za interakcijo z ljudmi in organizacijami, ki lahko vplivajo na vaše poslovanje.
Pridružite se nam kot sponzor in postanite pomemben del evropske HR skupnosti!
Za več informacij smo vam na voljo preko spletne strani www.skkongres.si ali preko maila
na polona.kostomaj@planetgv.si
Veselimo se srečanja z vami na Bledu!

Gregor Rajšp
Predsednik
Slovenska kadrovska zveza
T: +386 1 560 63 66
M: +386 30 990 085
E: gregor.rajsp@mercator.si

Polona Koštomaj
Direktorica prodaje in trženja
Planet GV, d.o.o.
T: +386 1 30 94 449
M: +386 41 809 032
E: polona.kostomaj@planetgv.si

Nina Centa
Vodja programov
Planet GV, d.o.o.
T: +386 1 30 94 444
M: +386 40 225 985
nina.centa@planetgv.si

www.skkongres.si
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SPOZNAJTE PRETEKLE UDELEŽENCE
V ŠTEVILKAH
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PROGRAM
April 4, 2019
8.00-09.00

Registracija in sprejem udeležencev

9.00-09.15

Uvodni pozdrav

9.15-10.15

Prihodnost je tukaj!

10.15-11.00

Okrogla miza: Agilen HR - kakšne prednosti prinaša?

11.00-12.00

Čas za osvežitev

12.00-12.30

Kako pomemben je izgled posameznika: vpliv na odločanje in poslovne rezultate

12.30-13.00

Hitrejši in uspešnejši proces onboardinga

13.00-13.45

So načini motiviranja v javnem sektorju drugačni?

13.45-15.15

Odmor za kosilo

15.15-15.45

Zakaj so kulturne kompetence pomembne?

15.45-16.15

Kultura x3: Organizacija, skupina, posameznik

16.15-17.00

Kaj se lahko naučimo drug od drugega?

17.00-17.30

Podelitev nagrad

April 5, 2019
7.30-09.00

Dobrodelni tek

9.00-09.30

Registracija

9.30-10.30

Kreativno vodenje: kreativnost, agilnost, velike vizije in sodelovanje

10.30-11.15

Čas za osvežitev

11.15-11.45

Zavestno vodenje: povezovanje 4 inteligenc

11.45-12.15

HR kot ključna vloga pri organizacijskem uspehu

12.15-12.45

Lahko CHRO prevzame vodilno mesto v organizaciji: pogled skozi obe vlogi

12.45-14.30

Odmor za kosilo

14.30-15.15

Okrogla miza: HR kompetence prihodnosti

15.15-16.15

Kakšna je vaša prihodnja kariera? Kaj v vas prebuja strast?

16.15-16.30

Zaključek konference

www.skkongres.si

SPONZORSKI PAKETI
GENERALNI SPONZOR
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Pasica sponzorja v newslettru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa
3 x PR -članek na portalu HRM
Enostranski oglas v reviji HRM (na ovitku)
Dvostranski PR članek v reviji HRM

Na konferenci
•
•
•
•
•
•
•
•

Strokovno predavanje
Oglasni videospot v dvorani pred odmorom
Ekskluzivna distribucija daril
Razstavni prostor
Roll-up v dvorani
Roll-up v preddverju
5x kotizacija za udeležbo na kongresu
Javna zahvala sponzorja

Cena: 5.500 € + DDV
VELIKI SPONZOR
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Pasica sponzorja v newslettru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa
2 x PR -članek na portalu HRM
Enostranski oglas v reviji HRM

Na konferenci
•
•
•
•
•
•

Strokovna delavnica – vzporedni program (90 min; za do 36 oseb)
Oglasni videospot v dvorani pred odmorom (30 s)
Razstavni prostor
Roll-up v preddverju
3 x kotizacija za udeležbo na kongresu
Javna zahvala sponzorja

Cena: 3.500 € + DDV

SLOVENSKI KADROVSKI KONGRES | 29. EAPM KONGRES
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SPONZOR GLAVNEGA GOVORCA
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Pasica sponzorja v newslettru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa
2x PR -članek na portalu HRM
Enostranski oglas v reviji HRM

Na konferenci
•
•
•
•
•
•

Izpostavitev z logotipom ob glavnem govorcu
Oglasni videospot v dvorani pred odmorom
Razstavni prostor
Roll-up v preddverju
3x kotizacija za udeležbo na kongresu
Javna zahvala sponzorja

Cena: 3.500 € + DDV
SPONZOR VEČERNE ZABAVE
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa
1x PR -članek na portalu HRM
Enostranski oglas v reviji HRM

Na konferenci
•
•
•
•
•
•

Oglasni videospot v dvorani pred odmorom
Ekskluzivna distribucija na zabavi
Razstavni prostor
Roll-up na zabavi
2x kotizacija za udeležbo na kongresu
Javna zahvala sponzorja

Cena: 3.000 € + DDV

www.skkongres.si
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SPONZOR
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa

Na konferenci
•
•
•
•

Razstavni prostor
Roll-up v preddverju
1x kotizacija za udeležbo na kongresu
Javna zahvala sponzorja

Cena: 2.000 € + DDV
MALI SPONZOR
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa

Na konferenci
• Roll-up v preddverju
• 1x kotizacija za udeležbo na kongresu
• Javna zahvala sponzorja

Cena: 1.500 € + DDV
NADGRADNJA SPONZORSKIH PAKETOV
Strokovna delavnica – vzporedni program
Trajanje

Število oseb

Cena

45 min

do 36 oseb

700 € + DDV

90 min

do 36 oseb

950 € + DDV

45 min

do 100 oseb

1.500 € + DDV

90 min

do 100 oseb

1.950 € + DDV

5 ur

do 100 oseb

3.500 € + DDV
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SPONZOR ODMORA
Pred konferenco
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa

Na konferenci
• Roll-up v preddverju
• Javna zahvala sponzorja

Cena: 1.000 € + DDV
SPONZOR TEKA
Pred konferenco
•
•
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Predstavitev sponzorja na FB strani kongresa
Predstavitev sponzorja v newsletteru kongresa
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa

Na konferenci
•
•
•
•
•

Roll-up v preddverju
1x kotizacija za udeležbo na kongresu
Logotip na štartnih številkah teka
Podelitev nagrad zmagovalcem teka
Javna zahvala sponzorja

Cena: 1.500 € + DDV
SPONZOR OVRATNIH TRAKOV
Pred konferenco
• Opis podjetja na spletni strani
• Logotip na spletni strani
• Logotip sponzorja v newsletteru kongresa
Na konferenci
• Roll-up v preddverju
• Potiskani ovratni trakovi
• Javna zahvala sponzorja

Cena: 800 € + DDV

www.skkongres.si

www.skkongres.si

VLAGANJE
Pred konferenco
•
•
•
•

Vlaganje daril v vrečke (do 50 g)
Opis podjetja na spletni strani
Logotip na spletni strani
Logotip sponzorja v newsletteru kongresa

Na konferenci
• Javna zahvala sponzorja

Cena: 600 € + DDV
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BI SE NAM ŽELELI NA SLOVENSKEM
KADROVSKEM KONGRESU 2019
PRIDRUŽITI V VLOGI SPONZORJA?
Razlogov zakaj postati sponzor na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019 je več:
• Spoznajte ključne ljudi! Naši udeleženci so pogosto zelo zasedeni in težko dosegljivi. Obkrožite se z odlično družbo
skozi dva kongresna dneva in spletite vezi, ki imajo velik potencial tudi za vašo dejavnost.
• Izstopajte iz množice! Pridobite pozornost udeležencev že pred kot tudi med dogodkom. Prosim preverite sponzorske
pakete, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.
• Spoznajte vodilne HR strokovnjake in raziskujte aktualne HR trende. Z vašimi izkušnjami in mnenji lahko program
obogatimo tudi skupaj.
• Omogočamo vam usmerjeno, ciljno predstavitev tek kakovostno izrabo čas, ki boste namenili za interakcijo z ljudmi
in organizacijami, ki lahko vplivajo na vaše poslovanje.

Pridružite se nam kot sponzor in postanite pomemben del evropske HR skupnosti!
Za več informacij smo vam na voljo preko spletne strani www.skkongres.si ali preko maila na polona.kostomaj@planetgv.si

PREVERITE KATERA PODJETJA SO V
PRETEKLOSTI PODPRLA SLOVENSKI
KADROVSKI KONGRES:

