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VABI LO

Spoštovani člani in članice OOZ Maribor,

vabim vas na izobraževanje pod nazivom “NAČRTOVANJE IZSTOPA IZ PODJETJA“ ter
predstavitev aktualnih aktivnosti naše zbornice, kj bo

v četrtek, 17.9.2020 ob 16:00 uri
v izobraževalni dvorani Doma obrtnikov na Titovi cesti 63 v Mariboru.

PROGRAM:
16:00-17:00 lzobraževanje v skiopu projekta o ozaveščanju podjetnikov o pomenu

pravočasne priprave na prenos lastništva pod nazivom “NAČRTOVANJE
IZSTOPA IZ PODJETJA“
(vsebina se bo rianašala na naslednja vprašanja: Kdaj naj se pričnem ukvarjati z vprašanjem nasledstva oz. izstop iz
podjetja? Načrtovanje kontinuitete v podjetju, Koliko je vredno moje podjetje? Kateri način nasledstva izbrati?...)

Mateja Ahej, Targo finance, d.o.o.

17:00 -18:30 Aktualno na OOZ Maribor:
17:00 -17:15 Dosežki OZS pri zagonu gospodarstva v času Po epidemiji COVID — 19, dogodek

Prireditev s podelitvijo jubilejnih priznanj,... )
Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor

17:15 - 17:45 Predstavitev VIRTUALN EGA KARIERN EGA SEJMA 2020- Sejma poklicev in
izobraževanja (dva sejma)

za učence OŠ, njihove starše in svetovalne delavce: 16. - 20.11.2020

za dijake SŠ, njihove starše in svetovalne delavce: 23. - 27.11.2020
(predstavljene bodo prednosti virtualnih sejmov: faza planiranja, stroškovna učinkovitost, usmerjanje v ciljno publiko
prilagodijivost obiskovalcem, nabor aktivnosti na stojnici, regionalna neomejenost, analitika in evalvacija, kratki
prikaz opremijanja virtualne stojnice bo Po enostavnih korakih in v celotni fazi z podporo strokovnih sodelavcev,...)

Facumevent, Mitja Špes s.p.

17:45- i8:oo Predstavitev projekta BE-READI ALPS: “Pripravite podjetje na
nov živl jenjski cikel“
Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor
Razprava z udeleženci (nabor idej in potreb podjetij na področju internacionalizacije,
inovaciJ in digitalizacije)

i8:oo- 18:15 Predstavitev aktualnih produktov SKB Banke d.d.
PredstavnikSKB Banke d.d.

18:15 — 18:30 Razno.

Vašo potrditev udeležbe sporočite na e- mail: leonida.polajnar@ozs.si oziroma sekretarki vaše sekcije do
ponedeljka, 14.9.2020 do 15:00 ure.

S spoštovanjem,
Predsed nik OOZ Maribor

Aleš Pulko univ.dipl.gosp.inž.str.
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Dogodek s področja družinskega podjetništva financira Minístrstvo za gospodarski razvoj in~ ha, javna agencija.


