Juhiabide Praktiline Sügiskonverents 2020
ÜRITUS LÜKKUB EDASI
-

Juhiabide Praktiline Sügiskonverents 2020 lükkub edasi. Kõikide registreerujatega võetakse
ühendust. Kiirete küsimustega võite pöörduda Kai Milleri poole kai.miller@aripaev.ee

PROGRAMM
05.11.2020
09:00 - 10:00

Tere tulemast!

10:00 - 10:15

Konverentsi avamine

10:15 - 11:00

REISIDE 101: Töölähetuste korraldamine muutunud maailmas
Rista Koit reisibüroo Go Travel müügidirektor ja juhatuse liige
Covid-19 viiruse levik on raputanud kogu maailma. Turisminduses tekkis kaos: lennud tühistati, inimesed ei
pääsenud koju, lennufirmade otseliinidel rippumine võttis tunde ja kaotati hulga raha. Veidi kergemalt said
hingata need, kes olid reisi planeerimisel usaldanud reisibürood, kuid turbulentsed ajad ei ole veel möödas.
Ettekandes vaatame lähemalt, mis on tänases ebakindlas olukorras reiside planeerimisel oluline ning millistel
juhtudel on kasulik teha koostööd reisibüroodega.

11:00 - 11:45

KOMMUNIKATSIOONI 101: Infovahetuse korraldamine
kriisiolukordades: kuidas, mida ja kellele
Kelli Talving OMNIVA sisekommunikatsiooni juht
Erinevat informatsiooni on vaja ettevõtetes sihtgruppideni viia igapäevaselt ja selleks on meil välja kujunenud
vastavad kanalid. Kriitilistel aegadel on just strateegilise kommunikatsiooni kaudu võimalik saavutada
konkurentsieelis, millega muuta ettevõte kaose loomise asemel hoopis tugevamaks. Ettekandes kuuleme,
milliseid metoodikad kommunikatsioonis praktilise kogemuse põhjal töötavad ja mida tuleks vältida. Samuti
räägime kriisi- ja tavakommunikatsiooni erinevustest ning paneme kirja kommunikatsiooninipid nii
argipäevaks kui ka kriisiolukorraks.

11:45 - 12:45

Lõuna & messipaus

12:45 - 13:30

ASJAAJAMISE 101: Väärtuse loomine pidevalt muutuvas
iduettevõttes

Haldi Küla iduettevõtte SCORO Executive Coordinator
Kriis on endaga kaasa toonud järske muutuseid ja mitmetel ettevõtetel piltlikult vaiba alt ära tõmmanud.
Idufirmade jaoks on aga selline töökeskkond igapäevane nähtus ja muutusteid nähakse stressi asemel
võimalustena töö efektiivistamiseks. Esitluse käigus saame teada, kuidas pidevalt muutuvas keskkonnas
tegutsevad idufirmad oma tööd korraldavad ja mida on sellest teistel organisatsioonidel õppida. Saame
teada, millega Scoro täpsemalt tegeleb ja mida Executive Coordinaatori roll endast kujutab. Lisaks sellele
jagab Haldi nippe, mis on aidanud temal täna 5s erinevas riigis tegutseva ja üle 100 töötajaga
tarkvaraettevõtte juhtimist toetades oma tööd hästi teha.

13:30 - 14:00

Kohvipaus

14:00 - 14:15

Loosimised

14:15 - 15:00

PSÜHHOLOOGIA 101: Muutustega toimetulek ja nende mõju
vaimsele tervisele
Anna Haasma Peaasi.ee koolitaja ja kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
Elu on viimasel poolel aastal erinevatel tasanditel korralikult raputada saanud. Mõjutatud on inimesed nii
individuaalsel tasandil, kodudes, töökeskkondades kui ka ühiskonnas tervikuna. Kui lühiajaline stress võib
mõnikord isegi inimesele kasulik olla, siis ootamatu kriisiga kaasnenud stress on juba mõnda aega kestnud
ja lõpp veel ei paista. See mõjutab aga meie heaolu ja töövõimet nii kodu- kui töökeskkonnas. Ettekandes
käsitleme stressi kui igasuguse muutusega toimetulekut ja vaatame, kuidas võimalikult efektiivselt ja ennast
kahjustamata muutustega kohaneda. Saame teada, milline on muutuste mõju vaimsele tervisele ja harjutame
enesejuhtimist soodustavaid praktikaid.

15:00 - 15:45

SÜNDMUSTE 101: Korporatiivürituste korraldamise trendid
täna ja tulevikus
Katriin Hunt üritusturundusagentuur Elamusstuudio projektijuht
Kahtlemata on üle kogu maailma pandeemia tulemusena kõige suurema löögi saanud just
meelelahutusvaldkond, sealhulgas sündmuste korraldamine. Inimene on aga sotsiaalne olend ja koos
käimine ja olemine on meie jaoks loomulik instinkt, kuid olukord ei paista laabuvat. Mis saab
jõulupidududest? Kuidas leida tasakaal ilmselgelt vajaliku sotsialiseerumise ja vastutustundlikkuse vahel?
Ettekande käigus vaatame otsa hetkeolukorrale, tutvume erinevate võimalustega ja uurime, millises suunas
on liikumas sündmuste korraldamist puudutavad tulevikutrendid.

15:45 - 16:00

Konverentsi lõpetamine

TOETAJAD

Koostööpartnerid

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu 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.
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.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

