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POSEL JUTRI:
NAČRTUJETE 5 POTEZ 

VNAPREJ? 

www.pkp.si

Do 28. septembra imate 20% popusta ob prijavi.

Kreativnosti in inovativnosti posameznikov, podjetij in družbe se 
namenja več pozornosti kot kdaj prej. Toda kje je tukaj prostor za 
stabilnost? Ta zamisel se je kar nekako izgubila v poplavi nenehnega 
prizadevanja za drugačnost. Pa vendar obstajajo spoznanja, da 
inovativnost brez stabilnosti organizacijskega okolja ne daje 
pričakovanih rezultatov. Posamezniki, podjetja in družbe, ki so bolj 
stabilni in hkrati tudi bolj inovativni, so tudi dolgoročno bolj uspešni.

Tema letošnje Poslovne konference Portorož, 20. po vrsti, je odkriti, 
kako se na nenehne spremembe odzivajo podjetja, ki gradijo 
inovacijsko dejavnost v okoliščinah stabilne, inovacijam naklonjene 
organizacijske klime. 

Veseli smo, da bomo letos v Portorožu gostili menedžerje nekaterih 
ključnih igralcev na svetovnem trgu.«

  Prof. dr. Janez Prašnikar, programski direktor PKP

»Živimo v svetu, kjer so edina 
stalnica spremembe. Navzlic 
nepopolni arhitekturi in včasih že 
kar apokaliptičnemu udejanjanju 
je postala globalizacija naš 
način življenja in razmišljanja. 
V makroekonomskem smislu se 
med sabo nenehno prepletata 
stran povpraševanja in stran 
ponudbe. Enkrat je bolj na 
površju ena, drugič druga. Z 
vidika posameznih podjetij in 
posameznikov pa sta ključni 
besedi sedanjika (buzzwords) 
postali konkurenčnost in 
učinkovitost. Prav tako to velja 
za medsebojno delovanje in 
komuniciranje.
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12.00–12.30   Prihod in registracija udeležencev

12.30–13.00   Odprtje konference

13.00–14.00 

Svetovna uspešnica Ikea 
– skrivnosti dolgoročne 
švedske zgodbe o uspehu

Lars-Johan Jarnheimer,  
predsednik INGKA Holdinga, 
materinskega podjetja Ikee, 
nekdanji predsednik uprave in 
glavni direktor Tele2 AB

Že dolgo je Ikea znana po svoji 
inovativni dejavnosti v tehnološko 
ne tako razviti pohištveni industriji. 
Kakšen pomen imajo za dolgoročno 
uspešnost tega podjetja trdna 
korporativna strategija, poslovne 
in funkcijske strategije ter kakšna 
je vloga menedžmenta, bo razkril 
prvi človek INGKA Holdinga, Ikeine 
»mame«, ki je svojo poklicno pot 
začel prav v podjetju Ikea v Nemčiji.

PROGRAM    Četrtek, 15. novembra 2018

Sponzor glavnega govornika:

14.00–14.45  Uspešnost inovacijske dejavnosti 
v podjetju je odvisna od stabilnosti 
organizacijske kulture

Tudi zelo obetavni inovativni projekti pogosto 
ne izkoristijo svojega potenciala in ne izpolnijo 
pričakovanj. Med pogostejšimi razlogi za to je 
organizacijska klima v podjetju, ki inovacijskim 
procesom ne daje ustrezne podpore. Na 
konferenci bomo spoznali podjetja, ki se so 
temu izognila in uspešno vodijo inovativne 
procese.

14.45–15.15  Odmor
 
 

Prof. dr. Miha Škerlavaj,  
redni profesor za vodenje in 
organizacijsko vedenje BI Norwegian 
Business School, pridruženi izredni 
profesor za področje menedžmenta na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani  
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15.15–16.15   Novo Nordisk: »Trojna spodnja meja«  
   sistem trajnostnega upravljanja, ki ga 
   podjetja uporabljajo za ocenjevanje  
   dobičkov, ustvarjenih skozi trajnostne  
   rešitve podjetja; družbeno, okoljsko in  
   ekonomsko (Triple Bottom Line) 

  Susanne Stormer,  
  podpredsednica korporativne 
  trajnosti, direktorica za trajnostni  
  razvoj, Novo Nordisk

Dansko farmacevtsko podjetje deluje skladno 
z načeli trojne zanke odgovornosti (Triple 
Bottom Line Principles): finančne, družbene 
in okoljevarstvene. Stormerjeva je na čelu 
prizadevanj, da se ti vidiki vključijo v tržno 
logiko podjetja. Na konferenci bo predstavila, 
kako (in zakaj) voditi organizacijo tako, da se 
ne osredotočamo zgolj na dobiček, temveč 
tudi izboljšujemo kakovost življenja ljudi in 
pomagamo planetu.

16.15–17.15 Mahle, Gmbh: Naslonitev na dolgoročne 
scenarije je temelj za sprejemanje  
strateških in taktičnih odločitev v 
podjetju

Armin Messerer,  
direktor oddelka za mehatronske  
električne pogone in dodatno  
opremo (globalna odgovornost),  
Mahle, Gmbh

Mahle Gmbh sodi med 20 največjih 
proizvajalcev avtomobilskih delov na svetu, 
zaposluje prek 80 tisoč ljudi, ustvarja čez 
13 milijard evrov prihodka in ima prek 170 
industrijskih lokacij po svetu, tudi v Sloveniji. 
Podjetje odlikuje sistem korporativnega 
upravljanja z dolgoročnim načrtovanjem, 
ki omogoča učinkovito strateško odločanje 
in vzdržen razvoj tudi v času velikih 
sprememb v globalnem okolju. Messerer je 
odličen poznavalec Mahlejeve organizacije, 
sooblikovalec in razlagalec trendov v Mahleju in 
bo razkril skrivnosti uspeha podjetja.

17.15–17.45   Odmor
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17.45–18.45   Evropa, Slovenija in jugovzhodna   
   Evropa leta 2019

    

    

    Veljko Bole,  
    višji svetovalec, EIPF, Ljubljana

Kaj nas čaka prihodnje leto? Prihodnost bo 
predstavil najboljši razlagalec kratkoročnih 
makroekonomskih gibanj Veljko Bole, ki je 
tradicionalni govornik konference. Lani je v 
nastopu povedal, da rast poganja predvsem 
izvoz, ki raste hitreje kot na evrskem območju. 
Zdaj so začele pospeševati tudi naložbe in 
zasebna poraba. Ne zamudite prereza leta 
2018 in napovedi za 2019! 

18.45   Konec programskega dela prvega dne 

19.30–20.30  Slavnostna podelitev nagrade Časnika   
   Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu

20.30   Gala večerja (Smaragdna dvorana)

22.30   Druženje in zabava (lobby GHB)

PROGRAM    Petek, 16. novembra 2018

9.00–10.00  Raziskava EF: E-trgovina v svetu in   
   Sloveniji

Vodje raziskave: Polona Domadenik, Matjaž 
Koman, Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v 
Ljubljani 

10.00–10.45  Povezovanje fizičnega sveta z    
   e-trženjem s pomočjo tehnologije (kako  
   pomagati uveljavljenim podjetjem,  
   da rastejo) 

    Jean-Francois Chainetta,  
    CEO in  soustanovitelj, Augment 

V svetu interneta in internetne prodaje 
imajo veliko vlogo mala podjetja. Futurist 
in prepoznavni vodja v nastajajočem svetu 
obogatene resničnosti (augmented reality), 
soustanovitelj podjetja Augment bo predstavil, 
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kako združiti digitalni in fizični svet prek 
obogatene resničnosti. Augment je eno vodilnih 
podjetij na tem področju. Oskrbuje okrog 200 
podjetij po svetu, vključno s Coca-Colo, Leroy 
Merlinom, Siemensom in hoteli Accor.

10.45–11.00  Odmor

 
11.00–12.00  Primer porabniške izkušnje skupine   
   Generali (Generali Customer  
    experience case)

      Isabelle Conner,  
      direktorica marketinga  
      in upravljanja odnosov  
      s kupci, Generali Group

Stvari se tudi v zavarovalniškem poslu hitro 
spreminjajo. Digitalizacija je povečala hitrost 
poslovanja, vodila v spremembe potreb 
porabnikov ter vzpostavila bolj neposredno 
povezavo med porabniki (strankami) in 
distribucijskimi mrežami. Ali je mogoče, da bo 
internetno poslovanje popolnoma spremenilo 
tradicionalni način delanja posla v tej precej 
časa zaprti in konservativni dejavnosti?

12.00–13.00  Kako hitre so in bodo spremembe v   
   avtomobilski industriji?

Ferdinand Dudenhöffer,  
Univerza v Duisburgu - Essnu in  
direktor Centra za raziskave  
v avtomobilski industriji (CAR) 

Avtomobilska panoga je ena od vodilnih v 
svetovnem gospodarstvu in že več kot stoletje 
tudi ena od nosilk tehnološkega napredka. Tudi 
v tej panogi pa se dogajajo hitre tehnološke 
spremembe in se na novo delijo vloge na trgu. 
Ker v njej deluje tudi dobršen del slovenskega 
gospodarstva, bo predavanje enega 
najuglednejših strokovnjakov za avtomobilsko 
industrijo v Nemčiji gotovo zaznamovalo 
letošnjo konferenco. 

13.00–13.30  Odmor s prigrizkom 

13.30–14.30  Okrogla miza z menedžerji
Tradicionalna okrogla miza z menedžerji bo v ospredje postavila 
naslednja vprašanja: 
Smo pripravljeni na posel jutri?  
Ali vidimo dovolj daleč naprej, da lahko vlečemo prave poteze? 
Ali s svojim delovanjem ustvarjamo ustrezno organizacijsko klimo za 
inovacijsko dejavnost?

14.30–15.15  Pogovor s predsednikom vlade* (tbc)
15.15   Zaključek konference

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb v programu.
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Izpostavljamo nekaj
razlogov, zakaj letošnje
PKP ne smete izpustiti:

Že 20 let 
 združujemo znanje 
in izkušnje tujih ter 

domačih strokovnjakov, 
ki imajo odličen vpogled v 
gospodarsko in politično 

dogajanje doma in po 
svetu.

Je osrednje srečanje 
gospodarstvenikov, 

podjetnikov, menedžerjev, 
znanstvenikov … in kot 
tako izvrstna priložnost 

za nova poznanstva, 
poslovno druženje, 

sklepanje novih  
poslov.

Nagradili bomo  
že dvaindvajsetega 

posameznika ali 
organizacijo, ki ključno 

prispeva h gospodarskemu 
razvoju in povečevanju 

družbene blaginje.

Program je  
vsako leto fokusiran na 
trenutne in prihajajoče 
izzive v gospodarstvu, 

ponuja vpogled v prihodnost 
ter daje odgovore, ki so 

menedžerjem v pomoč pri 
načrtovanju in  

sprejemanju poslovnih 
odločitev.

Ker ni vse v 
sklepanju posla, 

temveč tudi v 
druženju.

In ne nazadnje: 
ker je v Portorožu 

vedno lepo, pa 
čeprav novembra!

Se že veselimo 
snidenja z vami 
15. in 16. 
novembra 2018 
na 20. PKP!

Nastanitev ni vključena v ceno kotizacije.  
Uredite jo neposredno s hotelom:

Hoteli Bernardin, d. d. 
Obala 2, 6320 Portorož – Portorose, Slovenija 
T: +386 5 690 7000 
F: +386 5 690 7010 
booking@bernardingroup.si 
www.bernardingroup.si
Dodatne informacije:

Jasna Špende, namestnica direktorice, PA Finance 
T: 01 30 91 470, 040 455 470   I  E-naslov: jasna.spende@finance.si 

Do 28. septembra 
imate 20% popusta  
ob prijavi.

Ob prijavi na samo prvi 
ali drugi dan konference 
imate 30% popusta. 
Popust izključuje vse ostale 
popuste.

Vsak tretji in naslednji 
udeleženec iz istega 
podjetja ima dodatni 
10 % popust.

Naročniki Financ imajo 
dodatni 5% popust.


