VABILO
SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: RIC Bela Krajina ,
Razvojni center Novo mesto, RC Kočevje Ribnica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto,
vas vabimo k udeležbi na delavnici:

PODJETNOST MISLI IN USTVARJANJE NOVIH PRILOŽNOSTI
v sredo, 09. maja 2018, ob 18.30 uri
v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina - predavalnici COWORKINGA, PH Stratus Ul.heroja Starihe
19, 8340 Črnomelj.
Izvajalec: Martina Simonič Adamič s.p., ki verjame to, kar predava. Podjetnica in lastnica podjetja
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umetnost in oblikovanje

.

Vsebina:

Predavanje z delavnico
Trdni temelji, platforma na kateri gradimo, so ključnega pomena in od njih je odvisen rezultat našega
dela. Vprašanja, ki si jih zastavljamo tekom procesa znotraj organizacije, tima, v zasebnem življenju…
predvsem pa so odgovori nanje odločilni. Kajti povezava med učinkovitostjo posameznika in
odgovori, se kaže v temu koliko energije bomo vložili v reševanje izziva.
"PODJETNOST MISLI in USTVARJANJE NOVIH PRILOŽNOSTI" je interaktivna delavnica na kateri se
bomo pogovarjali o osebnem potencialu in kaj nas ustavlja pri doseganju le tega v svetu podjetništva.
-

Kako prepoznati omejujoča prepričanja pri strankah in kako jih opolnomočiti?
Kako sem lahko pri svojem delu kreativen/a in s tem učinkovitejši/a pri reševanju izzivov?
Moj način vodenja podjetja – kdo ga vodi?
Katera prepričanja me omejujejo in kakšne so posledice?
Učinkovitost pri odločanju in vodenju podjetja: Kdo sem kot oseba v poslovnem svetu in kako
prepričanja, ki jih imam vplivajo na moj bančni račun

Komu je delavnica namenjena:
Delavnica je namenjena malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom,
potencialnim podjetnikom ter vsem, ki jih ta tematika zanima.
Delavnica traja 3 šolske ure in je za vse udeležence brezplačna.
Prijave:
Zaradi lažje izvedbe je število mest omejeno, zato prosimo, da se nam zainteresirani udeleženci
prijavite čim prej oz. najkasneje do 08.05.2018 na tel.
tel: 040/122-872
ali e-pošti:
peter.ambrozic@ric-belakrajina.si
Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija delavnico koordinira RIC Bela krajina.
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

