Поштовани,
са изузетним задовољством позивамо Вас да учествујете у раду Јесењег пословног форума који
организује Универзитет “Сингидунум Пословни факултет Ваљево и Институт за одрживи развој
Пословног факултета Ваљево и Удружење пословних жена “Еве”.
Основна тема је “НОВА ЕКОНОМИЈА”
Јесењи пословни форум биће одржан 23. октобра, 2015. године, у Сали Пословног факултета
Ваљево, Први спрат, Ул. Железничка, 5 са почетком у 12,00 сати.
Циљ Пословног форума је да понуди одговоре на основно питање: Шта је то нова економија, две
привреде у једној или...?Каква је позиција и како на ове процесе утичу пословни инкубатори и
кластери ? Где се ту налази почетничко, старт ап предузетништво и иницијатива почетника у бизнису,
посебно младих?
Јер, једино што је данас извесно је да се све стално мења. Они који то схвате на време стижу први и
сада су велики и богати. Према неким подацима у Европској Унији свака десета компанија је
схватила да су јој потребне промене и добро им иде! Око 60% компанија труде се да обнове
технологију и суочавају се са проблемима и ризицима. Једна трећина фирми не чини баш ништа и
код њих све иде као обично, и њима може да се деси да поделе судбину диносауруса.
Како се адаптирати, како разумети нову пословну климу, како обезбедити иновативност и
креативност! Шта је све другачије?
Прво, пословна стратегија! Знамо ли шта је то приступ “такмичење кроз колаборацију”! То је мото
данашњег бизниса. Како у оквиру пословних стратегија функционише новац, како одговара пореска
политика, поштују ли се захтеви одрживог развоја
Друго, образовање: знање је моћ данас више него икада, и не може да се лажира! Како се управља
знањем? Којом брзином “застарева” знање, колики је трошак или инвестиција данас знање, да ли
важније имати знање или “нос за праве ствари”?
Треће , људски капитал. Како данас живети добро, избећи “старост”, и уклопити се у нове
технологије, наћи “добро плаћен посао”.

Позивамо Вас да учествујете у раду Пословног форума и да уколико је нека од наведених области у
фокусу Ваших истраживања и интересовања још увек можете да нам пријавите панел дисусију .
Овај Пословни форум истовремено је и донаторски догађај јер је посвећен реализацији пројекта
опремања Пословног инкубатора за почетничко предузетништво жена и младих на Пословном
факултету Ваљево. Пројекат се реализује уз подршку Фондације Траг и USAID. Детаље пројекта
можете погледати на www.poslovniinkubator.com Пројекат се реализује кроз такмичарски начин
прикупљања средстава, односно, ко пре сакупи улог добија донацију! Сакупили смо половину
средстава, а половина нам још недостаје. Придружите нам се!
Молимо вас да учешће пријавите на маил: ljmarkovic@singidunum.ac.rs
Додатне информације: особа за контакт‐Љубици Марковић, дир. Института за одрживи развој
ПФВ, тел. 064 821 66 13

Са уважавањем,
УНИВЕРЗИТЕТ “СИНГИДУНУМ” ,
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО

ИНСТУТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
УПЖ”ЕВЕ”

Оливера Николић, декан

Љубица Марковић, директор

