POZÝVAME VÁS
NA 6. ROČNÍK

BUSINESS
LADIES DAY

11. októbra 2018,
13.30 – 20.30
Club Penati,
Agátová 33,
Bratislava

Podujatie pre všetky aktívne dámy,
manažérky a podnikateľky.
Účastnícky poplatok: 39 € pre členov, 75 € pre nečlenov
Registrácia prostredníctvom našej webstránky na
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=288 najneskôr
do 8. 10. 2018.
Jazyk: slovenčina/angličtina bez tlmočenia
Programom Vás bude sprevádzať moderátorka Vera Wisterová
Tešíme sa na stretnutie!
PROGRAM
13:30 – HUBERT WELCOME DRINK a občerstvenie
13:45 – Otvorenie podujatia
14:00 – 15:00 PANELOVÁ DISKUSIA na tému
„Women in leadership“ s:
•
Naďa Hartmann – managing director, G4S Secure Solutions (SK), a.s.
•
Nicci Cook – riaditeľka ľudských zdrojov, Jaguar Land Rover Slovakia
•
Alexandra Habeler-Drabek – členka predstavenstva, Slovenská
sporiteľňa, a.s.
•
Daniela Schlattl – konateľka spoločnosti voestalpine Slovakia, s.r.o.
•
Magdaléna Kardošová – predajca osobných vozidiel, Motor-Car
Bratislava, spol.s r.o.

Podujatie realizujeme vďaka podpore našich štedrých partnerov:

15:15 – 18:00 TRÉNINGY A PREDNÁŠKY
•
„Čaro čínskej kaligrafie: Storytelling & komunikácia“ Marián Chrvala
(Communication Coach)
•
„Má Vaše správanie negatívny vplyv na Vašu cestu k úspechu a
vodcovstvu?“ Susan Laverick (House of Beaufort)
•
„Budovanie siete kontaktov - Odkiaľ prichádzajú obchodné príležitosti?
Predstavenie modelu "Uznávanej autority" v Bratislave“ John ‘Bob’ Spence
(Get Spence Ltd.)
•
„Reč tela“ Monika Stehlíková (BodyTalks)
•
„Ako sa stať úspešnou ženskou leaderkou v rôznych kultúrach?“ Eva
Gáboríková (Consulting for Growth s.r.o.)
•
„Vnútorný potenciál využitý v práci na 100%“ Zuzana Záhradníková (Career
Spring s.r.o.)
•
„Esenciálne oleje – zasvätenie do používania“ Larisa Raková (doTERRA)
15:00 - 18:30
•
Koučovacia zóna s profesionálnymi koučkami Ľubicou Takáčovou a Dagmar
Kéryovou
15:00 – 18:30 SPRIEVODNÝ PROGRAM – WORKSHOPY, VÝSTAVY
•
Dajana Rodriguez a Jaroslava Wurll Kocanova – kožené kabelky a módna
návrhárka
•
Dallmayr – lahodná káva
•
D-One Solution - prezentácia funkčných nápojov
•
Ildikó Gúziková - Galéria Obrazília
•
Iveta Lederer – umelecké diela
•
prezentácia luxusných vozidiel značky Mercedes-Benz
•
ochutnávka syrov MilkAgro
•
Najat Bakkal a team - hairless salon
•
PIERRE LANG – luxusná bižutéria
•
Renate Eder – tekvicové výrobky, likéry
•
Vilma Vittek - výživová poradkyňa
•
Xénia Gnalová - Majsterka Slovenska v dámskom strihu
a mnoho ďalších
18:30 – 20:30 BUSINESS COCKTAIL
•
občerstvenie, hudobný program a zlosovanie cien
RSVP: at your chamber

