
Info: sabina@toleranca.eu 

 

Spoštovani bodoči ustvarjalci Convente 

 

Z velikim veseljem vas vabimo na IMEX-MPI-MCI 

Future Leaders Forum na Conventi 2017 

17. januarja 2017 
GR – Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 
Future Leaders Forum je bil zasnovan za bodoče ustvarjalce kongresne/MICE industrije, ki želite kariero 
usmeriti na pot uspeha. Svetovno razširjena iniciativa, kjer so združili moči IMEX, MPI in MCI, poteka že od leta 
2003. 

“Naučil sem se novih stvari in srečal prave ljudi. Ampak najpomembnejše, dobil sem odgovor na svoje 
vprašanje: V življenju se želim ukvarjati s tem!” (Conventa FLF udeleženec) 

 

Mreženje – Inspiracija – Industrija od blizu – Kreativnost 
 

… kaj lahko pričakujete 
Na forumu bomo spregovorili o globalnem trgu organizacije dogodkov in podali nasvete za pričetek ustvarjanja 
lastne kariere. Imeli boste priložnost poslušati in spoznati vodilne predstavnike kongresne industrije, ter se pri 
tem učili od najboljših. Izkusili boste Conventa izkušnjo in v praksi preverili, kako deluje eden največjih 
mednarodnih dogodkov na slovenskih tleh.  
 
… kaj morate narediti 
Za prijavo potrebujete aktiven študentski status gostinskih in turističnih smeri študija, prijavite pa se lahko le 

enkrat.  Udeležba je za vas brezplačna, saj jo v celoti sponzorirata Conventa in IMEX. Prijave na:  
http://www.123contactform.com/form-2235892/Future-Leaders-Forum-2017 

 

… kaj vam ponujamo 

*Znanje in inspiracijo* 
Future Leaders vodič po karieri v kongresni industriji 
Srečanja? Dogodki? Kongresi? – Veliko je imen za živahno in vznemirljivo delovno okolje. Mladi profesionalci in 
izkušeni veterani s svojimi pestrimi kariernimi potmi v kongresni industriji te bodo navdušili in inspirirali. Spoznaj, 
kako so začeli in kaj je bilo potrebno, da so zgradili uspešne kariere. 
 

*Mreženje Section * 
Okrogla miza – Meet the Experts 
Informacije iz prve roke, osebne zgodbe, odgovori na pereča vprašanja – izkoristi priložnost in povprašaj izbrane 
mednarodne strokovnjake. V neformalnem in sproščenem vzdušju 4 manjših diskusijskih skupin srečaj in naveži stik 
s profesionalnimi oblikovalci srečanj. 
 

*Kreativnost* 
Kreativni izziv: življenjski primeri 
Sodeluj pri delavnici in se preizkusi v prodaji destinacije specifični stranki. Izkoristi edinstveno priložnost, izkaži 
vodstvene sposobnosti in predstavi svojo kreativnost. 
 

 

Za več informacij obišči Future Leaders Forum na Convetni 2017 

**Za udeležbo se registriraj tukaj** 

http://www.123contactform.com/form-2235892/Future-Leaders-Forum-2017
http://www.123contactform.com/form-2235892/Future-Leaders-Forum-2017

