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Ljubljana, 15. november 2017

VABILO
na zbor članov Združenja za management consulting in na
letno konferenco ZMCS in
Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti
ki bo v torek, 28. novembra 2017 v dvorani a / I. nadstropje
na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program:
Interni program – zbor članov ZMCS
09.00–09.45

10.00–11.00

-

-

Poročilo
Program – poudarki
Priprava na konferenco

Konferenca

Pozdravni nagovor

Modul 1
Izzivi sedanjega trenutka za prihodnost: digitalno, pametno,
povezovalno, inovativno
Pogovor/okrogla miza: Izhodišče predstavi Borut Potočnik, BPMC d.o.o. z
vtisi s konference UBIT-a na Dunaju (Pametna prihodnost – in kaj sedaj?);
sodelujejo: Igor Zorko, ZZI d.o.o., Brane Semolič, LENS Living Lab …
Povezuje: Borut Potočnik, BPMC d.o.o.
Sledi: podpis dogovora o sodelovanju med ZPSD in podjetniškim razvojnim
konzorcijem Roboflex

11.00–11.15

Odmor za kavo

11.15–11.45

Modul 2
European management consulting performance
Management consulting danes in jutri: kazalci, trendi (rezultati ankete
FEACO – v številkah in vsebinsko), Ezio Lattanzio, FEACO Chairman
Izzivi za FEACO/FEACO of tomorrow, Ezio Lattanzio, FEACO Chairman

11.45–12.20

Quo vadis management consulting?
Pogovor o aktualnih temah
Sodelujejo: Ezio Lattanzio, FEACO Chairman, Marko Murn, A.T. Kearney
d.o.o. idr.
Povezuje Viljenka Godina, Ekonomski institut Maribor d.o.o.

12.20–12.45

Kampanja »Slovenija bere«
Ponudniki storitev znanja beremo, pišemo, prevajamo …
ZMCS/ZPSD
se
pridružuje
Kampanji
»Slovenija
bere«:
podpiše se listina o pristopu h kampanji, s čimer postanemo ambasadorji
promocije knjig(e) in branja.
Profil svetovalca kot ponudnika znanja zahteva nenehno nadgrajevanje
strokovnega znanja, spremljanje in razumevanje družbenih dogajanj,
dogajanja v svetu in knjiga je v taki ali drugačni obliki najbolj zvest
spremljevalec svetovalca. Obenem svetovalci tudi sami ustvarjajo – pišejo.
Torej: svetovalci beremo in pišemo. Prevajalci pa tudi prevajajo.

12.45–13.15

Podelitev priznanj članom za strokovni prispevek na področju
svetovalstva ali za svetovalstvo pomembno področje in oblikovanja

13.15–13.30

Foto in video posnetki

13.30–15.00

Druženje ob pogostitvi

Prijave

Udeležba na posvetu je za člane brezplačna, obvezna pa je
predhodna prijava na zpsd@gzs.si ali preko www.1ka.si/a/145429.

Informacije

T: 01 5898 239; 01 5898 252
E: www.gzs.si/zpsd
www.gzs.si/zpsd

Lepo pozdravljeni!
Mag. Majda Dobravc
Direktorica

Viljenka Godina
Predsednica UO ZPSD
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