26.Pärnu Juhtimiskonverents
13.05.2021 - 14.05.2021
Pärnu Kontserdimaja

PÄRNU JUHTIMISKONVERENTSI EESMÄRK ON ARENDADA EESTI JUHTIMISKULTUURI.
VÄRSKEL MOEL.
EESTI PARIMATE JUHTIDEGA.

Avalikustame konverentsi programmi 2020. aasta lõpus. Konverentsi peateema ja esinejate valiku teeme koos Eesti juhtidega. Seda selleks,
et saaksime Eesti juhtidele disainida tõeliselt kordamineva konverentsi. Kui Sinul tekib mõni mõte kes ja/või millest peaks 26. Pärnu
Juhtimiskonverentsil rääkima, siis kirjuta konverentsi programmijuhile Marili Niidumaale kiri marili@aripaev.ee.

Loe 2020.aastal toimunud Juhtimiskonverentsi lugusid ja vaata galeriid.

TOETAJAD

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED
Osaluspakett sisaldab:
* 2-päevast saalipiletit
* konverentsivihikut ja ligipääsu konverentsi veebikeskkonnale
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
* toitlustust mõlemal konverentsipäeval
* õhtusööki 1.konverentsipäva õhtul
Veebipilet sisaldab:
* 2-päevast ligipääsu konverentsi otseülekandele
* konverentsivihiku faili ja ligipääsu konverentsi veebikeskkonnale
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
NB! Konverentsi vaatamise õigus on personaalne ning seda ei ole lubatud jagada teistega.
Registreerimine:
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni.
Tühistamine:
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palume anda sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099.

Teavitades oma mitteosalemisest vähemalt 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal
hooajal, tagastame 100% tasutud maksumusest või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi, kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Privaatsus:
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
MAJUTUS
Pärnu Juhtimiskonverentsi majutuspartner on Estonia Resort Hotel, kes pakub konverentsil osalejatele erihinda. Majutust sellesse hotelli saab
broneerida koos osaluspaketiga kuni tube jätkub.
Majutuse tühistamiseks palume teavitada projektijuhti e-posti teel vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi. Kui teavitate tühistamisest hiljem
või unustate seda teha, ei ole majutust võimalik tühistada.
KORRALDUSLIK INFO
Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.
Osaleja infokirja saadame registreerimisel antud e-posti aadressil nädal enne konverentsi.
Küsimuste korral võtke palun ühendust projektijuhiga e-posti aadressil: silja.magi@aripaev.ee
REKLAAM
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

