DOPOLDANSKI PROGRAM
7:45

9.00

Glasbeni uvod

9:20

11:40

Začetek registracije Jutranja kavica
Priprava razstave za razstavljalce
Dobrodošlica in nagovor organizatorke
Marte Turk, mentorice s srcem
Zakaj živim zeleno in rdeče?
Lady Barbara Judge, dama izkušenj,
spoznanj in navdiha: Kako sem postala
svetovalka svetovnim vladam
Filip Pesek, motivator in marketinški
svetovalec
Ogled razstave/Odmor za kavo s
prigrizkom
Mojca Drevenšek,
Energetska Pismenost, zakaj je
pomembna
Lepa v svoji koži

Voditelj pozdravi zbrane gostje in goste, in
predstavi častno govornico, gostjo lady
Barbaro Judge
Prof.dr. Lučka Kajfež Bogataj
Klimatologinja in sonosilka Nobelove
nagrade
Tanja Skaza, uspešna podjetnica in
managerka, motivatorka in coachinja
Manuela Pendl,
Visoke petke niso ovira za skrb za telo
Nastja Kramar, uspešna mlada podjetnica, z
inovativnimi prijemi na področju promocije
zdrave prehrane (Malinca d.o.o.)
mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES
Slovenske podjetnice v digitalni dobi

12:10

Nagovor glavnega pokrovitelja

12.20

13.00

Rok Trkaj trka

13.10

13:45

Nataša Kogoj, Vožnja v svobodo;
14:00
motivatorka, ki je navdušila več kot 900
udeleženk dogodka 500 podjetnic, ki so
glasovale zanjo
ZAKLJUČNE BESEDE
14.40
Glasbeni zaključek
Zahvala sponzorjem in povabilo na 500
podjetnic 2021 s sporočilom
Mreženje in pogostitev
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

9:10

9:30

10.10
10:50
11:10

14.30

14:50

9:50

10:30
11:00
11:30

11:50

Testiranje električnih vozil za nagrajenke
500 Podjetnic 2020
Odstrimo zaveso;
Ženske v številnih poklicih,
humanitarka, umetnica, znanstvenica,
gospodarstvenica, športnica, podjetnica,
zdravnica, učiteljica, policistka…povsod
skrbimo za spremembe …
ČAS ZA SPONZORJE – ŽREBANJE NAGRAD

POPOLDANSKI PROGRAM- Moja ideja, moja poslovna pot
16.00

Marta Turk, Skupnost slovenskih
podjetnic&500 Podjetnic – Povabilo k
povezovanju in sodelovanju:
Skupaj zmoremo več

Dodatne teme

16.10

Predstavnica avstrijskih podjetnic – avstrijske
izkušnje

Simon Meglič: Marketinška avtomatizacija
Emil Marinšek: podjetniška zgodba/Dobro spanje,
uspešno življenje

16.30

Moja ideja, moja poslovna pot: Kratke
predstavitve poslovnih rešitev izbranih
nominirank za nagrado Poslovni angel 500
Podjetnic

Nominiranke prihajajo na predlog SPOT točk in na
podlagi razpisa INA3

17.00

Predstavnica Slovenskega podjetniškega
sklada

Slovenski podjetniški sklad – v podporo ženskam v
podjetništvu

17.20

Predstavitev rezultatov ocenjevanja in
podelitev nagrade

Sponzor finančne nagrade – poslovni angel 500
Podjetnic, d.o.o. (finančna ena nagrada v vrednosti
1.000 EUR in materialne nagrade za vse
predstavljene ideje v vrednosti 1000 EUR )

Komisija za ocenjevanje pitchev:
Andrej Šolinc, CEED, Marta Turk, SSP/500 Podjetnic, Erika Klanjšek, nagrajena podjetnica
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

