Vabimo vas na 5. eko podjetniško jutro:

POSLOVNA DARILA

Odgovore na vprašanja bomo tokrat iskali ponovno s
tremi gosti:
Meta Odar, vodja prodaje izdelkov, Slovenska filantropija
Miran Dolar, director tiskarne Medium
Alenka Kreč Bricelj, kulturno-ekološko društvo Smetumet
Dobrodošli vsi, ki jih tematika zanima. Še posebej vabimo
zelene podjetnike* - začetnike, ki se želijo preizkusiti v
podjetniških vodah z zeleno poslovno idejo, pa tudi
izkušene z že uspešno dejavnostjo, ki se razvija in raste.

PRILOŽNOSTI, SMERNICE IN OVIRE

V četrtek, 27. novembra 2014, ob 8. uri v
Info točki Okoljskega centra, Trubarjeva 50,
1000 Ljubljana
Podjetja so eden od generatorjev pozitivnih sprememb v
družbi. Svojo odgovornost do okolja in družbe izkazujejo
tudi s poslovnimi darili, ki so v tem predbožičnem času še
posebej aktualna. Kako preseči preživeto prakso
ustaljenih poslovnih daril? Kje najti inovativne in sveže
rešitve? Ali takšna darila povečujejo ugled poslovanja
podjetij in gradijo zaupanje vanje? Kje so torej priložnosti,
ovire in potenciali pri ustvarjanju okolju in družbi
prijaznih, odgovornih in etičnih pravil?

Saj veste: za uspešno žetev potrebujemo: 1. dobra
semena (ideje), 2. delavnega kmetovalca (podjetnika), 3.
rodovitno zemljo (dobro infrastrukturo) in dovolj vode
(denar). Vabljeni, da skupaj vzgojimo sadike zelenega
gospodarstva!
V pričakovanju prijetnega in koristnega druženja vas lepo
pozdravljamo.

PREDVIDEN PROGRAM SREČANJA
8:00 Zbiranje udeležencev
8:30 Uvodni pozdrav
Kratka predstavitev sodelujočih predavateljev in njihove
izkušnje z odgovornimi poslovnimi darili: Meta Odar,
Miran Dolar, Alenka Kreč Bricelj
9.45 Druženje, mreženje: izkušnje in potrebe podjetnikov
10:30 Zaključek srečanja

PRIJAVA
Dogodek je odprtega tipa, na njem pa udeleženci
izmenjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Udeležba je
brezplačna, za lažjo organizacijo pa prosimo za potrditev
najkasneje do ponedeljka, 24. novembra 2014, z
izpolnjeno spletno prijavnico. Dodatne informacije na tel.:
01 907 13 37, 031 717 231 (Matej).
Za odjavo od novic kliknite na to povezavo.
* Zeleno gospodarstvo: gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in
socialno pravičnost, ob tem pa pomembno zmanjšuje okoljska tveganja
in izčrpavanje naravnih virov. Zeleno gospodarstvo je nizkoogljično,
učinkovito uporablja vire in je socialno vključujoče. (UNEP, 2014)
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