
Izkustvena konferenca World of Synergy: Inclusive Leadership 
je mednarodni dogodek, ki se bo odvil med 14. in 17. marcem 2019 
v Termah Olimia v Sloveniji.

• Prva tovrstna konferenca v regiji
• 4-dnevno doživetje, 2 dneva izkustvenega konferenčnega programa
• Wellness oddih v Termah Olimia*
• Slovenski in mednarodni predavatelji
• Interaktivne delavnice
• Pot čutov
• Vpetost dogajanja v okolje in naravo

Cilj: doseganje ravnovesja in vitalnosti znotraj posameznikov 
in organizacij za lažje soočanje s sodobnimi izzivi ter pozitiven 
prispevek celotni družbi

Zakaj?

Ker verjamemo, da vključujoče voditeljstvo nagovarja posameznike in time, 
ki se zavedajo, da je potrebno spremeniti način, kako vodimo in sledimo. 

Ker želimo raziskati modele, ki bi v gospodarstvo, izobraževanje, kulturo in 
vrednostne sisteme ponovno vnesli vitalnost za lahkotno soočanje z današnjimi 
družbenimi izzivi. 

Ker verjamemo, da ravnovesje v nas vodi v ravnovesje v organizacijah ter družbi.

Ker modrejše odločitve pozitivneje vplivajo na posameznike, organizacije in 
družbo, da pa bi našli to modrost, se moramo odpreti širši perspektivi zaznavanja 
in aktivirati več čutov.

Kako?

Pristno inovativno konferenčno izkušnjo bomo ustvarili:
• s skrbno izbranimi avtentičnimi zgodbami iz podjetništva, znanosti, politike, 

umetnosti in stare modrosti,
• z interaktivno izkušnjo med govorniki in udeleženci,
• z drugačnim, inovativnim konferenčnim programom,
• z izvabljanjem kolektivne inteligentnosti in njenih potencialov, 
• z reaktivacijo vseh šestih (ali celo več?) čutov,
• z vami, ki boste obiskali edino državo, ki v svojem imenu nosi ljubezen 

(sLOVEnia).

Za koga?

Za vse agente sprememb, pionirje, organizacije, vodstvene kadre, coache in 
vse, ki si želite v svetu pustiti dobro sled.

* Terme Olimia nas bodo 
gostile v zelenem kotičku 
neokrnjene narave. Wellness 
Orhidelia je bila že deveto 
leto zapored razglašena za 
'Naj wellness' v Sloveniji. 
Harmonično zasnovani 
programi so namenjeni 
vzpostavljanju ravnovesja med 
zdravjem, lepoto in dobrim 
počutjem. Arhitekturno 
nagrajeno prizorišče 
konference bo dodalo navdih 
povezanosti z naravo in 
podprlo idejo vsevključujočega 
voditeljstva.

Kaj je WORLD OF SYNERGY?



10 razlogov za udeležbo

Pridružite se nam na izkustveni konferenci World of Synergy, če si želite:

• dobrega vzdušja pri delu in v timu

• privabiti in razviti najboljše talente

• zastaviti in postaviti vsevključujočo organizacijo

• razvijati trajnostno naravnanost in okoljsko zavest

• aktivnega vključevanja moškega in ženskega principa

• odprtosti in učenja za inovativni razvoj

• se igrati in preizkušati, pa ne veste, kako bi to storili v vašem delovnem okolju

• modrejših odločitev

• razvijati več kot le svoj IQ

• uživati v čudovitem slovenskem okolju neokrnjene narave in miru

Na konferenci boste med drugim lahko prisluhnili sledečim govornikom in govornicam:

• Violeta Bulc (evropska komisarka za promet)

• Alenka Smerkolj (slovenska političarka, ministrica)

• Sonja Klopčič (direktorica Voditeljstvo ter avtorica)

• Klemen Štruc (izvršni direktor Soulvana, Mindvalley, Malezija)

• Gregor Deleja (ravnatelj Gimnazije Celje Center)

• Karel Gržan (pater)

• Julia von Winterfeld (ustanoviteljica in izvršna direktorica Soulworx, Nemčija)

• Rita Vyas (ustanoviteljica in izvršna direktorica Inštituta za izobraževanje in razvoj, Hong Kong)

“Vključujoče voditeljstvo se zaveda celostnosti življenja 
in nas modro vodi v danes tako zelo nujno potrebno ravnovesje.”
Andreja Cepuš, iniciatorka in programski vodja projekta

 

Vabljeni!

Soustvarjajmo nov svet!
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www.worldofsynergy.com

https://www.facebook.com/worldofsynergy/
https://www.instagram.com/worldofsynergy_si/
https://www.linkedin.com/company/world-of-synergy/

