Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
10504/1/6249

kos(ov) izdelka: KONTROLNA MAPA ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV

Cena: 248,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
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Splošni pogoji
Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo
lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi
posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

KONTROLNA MAPA ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV

PRODUCT DESCRIPTION

Z dogodkom podjetje pomembno gradi na ugledu, prepoznavnosti, pridobiva nove stranke in pospešuje prodajo. Zato
je organizacija eksternega(konferenca, kongres, dnevi odprtih vrat, svečanost, obletnica, sejem, predstavitveni
dogodek, tiskovna konferenca, sprejem za poslovne partnerje, seminar) ali internegadogodka (delovna srečanja,
večji sestanki, novoletne in druge zabave, team building), ki vam je bila zaupana, zelo odgovorna naloga.

Vsak dogodek morate skrbno zasnovati, premišljeno načrtovati, ﬁnančno nadzorovati, spretno koordinirati in hkrati
poskrbeti, da izpolnjuje morebitne zakonodajne zahteve. Za lažje koordiniranje vseh ključnih korakov smo v
sodelovanju s strokovnjakinjo za organizacijo dogodkov pripravili kontrolno mapa za organizacijo dogodkov.

Kontrolna mapa je namenjena:

organizatorjem dogodkov, event managerjem, poslovnim sekretarkam/sekretarjem, zaposlenim iz oddelkov PR,
marketing, servis strank – skratka vsem osebam, ki vam je zaupana organizacija kakršnega koli dogodka, ne glede na
namen ali ciljno skupino.

AVTORJI

Igor Ambrožič, univ. dipl. med. kom.
Zaključil je specialistični študij sistemskega psihodinamskega organizacijskega konzaltinga (Beograd/Tavistock
London 2017–2019). 25 let je bil režiser televizijskih programov na RTV Slovenija. Sedaj je izvršni direktor
agencije EVRA d. o. o., podjetja za razvoj kadrov in menedžmenta. Predavatelj, konzultant in coach, ki najraje
razvija delovne skupine.

Simona Lobnik Ambrožič
SIMONA LOBNIK AMBROŽIČ, direktorica EVRA d.o.o., predavateljica in osebna trenerka za komunikacijo,
poslovno korespondenco, prodajo, vodstvene veščine, organizacijo dogodkov in javno nastopanje. Direktorica
podjetja EVRA (poslovno svetovanje, delavnice in treningi za zaposlene, vsebinski marketing). Več kot 20 let
vodja lastnega tima sodelavcev. Več kot 20 let praktičnih izkušenj, 60 izpeljanih dogodkov, 20 večjih projektov
za podjetja in ustanove, več kot 1.500 zadovoljnih udeležencev delavnic, treningov in osebnih coachingov za
direktorje in vodilne delavce 1na1 (vsebinski marketing, celostna osebnost – kako si najboljša različica sebe,
organizacija dogodkov, prodaja, javno nastopanje za prireditve ali pred kamero). Več kot 20 let novinarka,
sodelavka številnih medijskih hiš (POP TV, RTV SLO, Večer, Dnevnik, Žurnal, Radio City, Radio Maribor, Revija

Direktor). Usposobljena svetovalka psiholoških testiranj in interpretacij vodstvom podjetij za rast zavzetosti
sodelavcev SDI level 2, NLP Praktik, certiﬁkat Sistemsko-psihodinamskega treninga Group Thinking & ORA –
Organisational Role Analysis. Vodi tri-jezikovni projekt, Magazin za turizem in bivanje Odlično!, je odgovorna
urednica revije DIREKTOR, članica AmCham, v upravnem odboru BIC – Business Inteligence Center.

univ. dipl. med. kom.
KORISTI

S pomočjo kontrolnih seznamov boste:

učinkovito planirali, izvedli in koordinirali interne in eksterne dogodke,
enostavno uredili vso potrebno administracijo,
dogodke izpeljali skladno z zakonodajo in brez tveganj.
VSEBINA

Vsebina kontrolne mape in vzorcev na zgoščenki:
FINANČNI del
vzorec priprave in načrtovanja proračuna posameznega dogodka
kalkulacija stroškov po segmentih
skupna kalkulacija dogodka
PRAVNI del
pregled taks, ki so pomembne na pristojnih uradih
konkretni koraki prijave potrebnim institucijam s koristnimi napotki
na enem mestu zbran pregled obrazcev za prijavo dogodkov
pripomoček v izogib kazenskim sankcijam
zbirna preglednica odgovornosti organizatorja in pasti, ki se jim je dobro izogniti
zakonske določitve glede obdarovanja na dogodkih
ORGANIZACIJSKI del
vzorec razdelitev dogodkov in glavne prednosti in pomanjkljivosti dotičnih
vzorec scenarija (različni vzorci za različne tipe prireditev)
vzorec scenosleda (različni vzorci za različne tipe prireditev)
terminski načrt s časovnico
odkljuknica ključnih aktivnosti…
KOMUNIKACIJSKI del
vzorci PR sporočil
vzorci vabil na dogodke
vzorec idejnega koncepta glede na doživetje dogodka…
BONTON IN PROTOKOL NA DOGODKU
osnovni bonton vodenja, organizacije in upravljanja dogodka
konkretni koraki pri protokolarnih dogodkih
konkretni koraki pri sprejemu tujcev
vzorci daril na dogodkih
protokol sprejemanja gostov in posedanja na dogodkih
BONUS: aktualni seznam izvajalcev, ki vam lahko pomagajo

SPLOŠNI POGOJI

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je
odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od
datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov
posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti

za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

