
 
 

CEEMAN je ustanovljen leta 1993 z namenom pospeševanja kakovosti pri razvoju v managementa v 

Srednji in Vzhodni Evropi. Postopoma je CEEMAN postal globalna mreža institucij za razvoj managementa 

in voditeljstva, ki so zainteresirane za dvig kakovosti izobraževanja in inovacij na tem področju. Danes 

CEEMAN šteje 205 članov iz 51 držav celega sveta in ima sedež na IEDC - Poslovni šoli Bled. S strokovno 

odličnostjo kot ciljem svojega delovanja CEEMAN spodbuja kakovost razvoja managementa v 

izobraževalnih institucijah in korporacijah, ki delujejo  v dinamično spreminjajočih se okoljih, in sicer 

preko izobraževanja, raziskovanja, svetovanja, informiranja in mreženja.  

www.ceeman.org  

 

 

 
20. letna konferenca združenja CEEMAN – 24. do 29. september 2012, Južnoafriška republika 

Po dveh desetletjih predanega dela na področju razvoja managementa in voditeljstva se je mednarodno 

združenje CEEMAN odločilo, da razširi horizonte in svojo že 20. letno konferenco organizira v Južnoafriški 

republiki, gospodarski sili in vzpenjajoči se zvezdi afriškega kontinenta. Z izzivi in priložnostmi, ki jih 

Južnoafriška republika ponuja in ki izhajajo iz njene gospodarske in družbene preobrazbe ter s svojo 

raznolikostjo narave, kultur, jezikov in tradicij, »mavrična nacija« predstavlja navdihujočo destinacijo, 

vredno raziskovanja.   

20. letna konferenca združenja CEEMAN z naslovom Poslovni in izobraževalni izzivi v dinamično 

spreminjajočih se okoljih bo potekala med 24. in 29. septembrom 2012 v Johannesburgu in Cape Townu. 

Več kot 150 dekanov in direktorjev iz uglednih poslovnih šol in univerz ter poslovnih in političnih 

voditeljev iz celega sveta bo sodelovalo na tem izjemnem dogodku, ki odpira dialog o ključnih vprašanjih, 

s katerimi se soočajo gospodarstva, poslovne šole in družbe po vsem svetu, medtem ko je ta izpostavljen 

turbulentnim spremembam. 

Govorci, kot sta dr. Mamphela Ramphele, akademik, poslovna voditeljica, zdravnica, pisateljica in 

pomembna osebnost južnoafriške transformacije (postavljena med 100 vrhunskih južnoafriških 

voditeljev) in Sullivan O'Caroll, direktor družbe Nestle v Južnoafriški republiki, so svojo udeležbo že 

potrdili, skupaj s številnimi drugimi govorci iz celega sveta. 

Dodana vrednost dogodka bo srečanje poslovnih voditeljev iz Slovenije ter iz CEE in SEE regije z 

gospodarsko skupnostjo Južnoafriške republike, kar je rezultat sodelovanja združenja CEEMAN, 

Gospodarske zbornice Slovenije in častnih konzulov Južnoafriške republike in Slovenije.  

www.ceeman.org/conference   


