
ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

PORTOROZ
Grand Hotel Bernardin

v

1 .  in 2. februar 2020 

PRI NAPREDKU NAS ZDRUŽUJE 
TEHNOLOGIJA

Več kot 10 let
tradicije Odprte razprave Bogat program

za spremljevalke/-ce

Strokovna predavanja Primeri iz prakse
Druženje in
sprostitev

10
let

“Strah pred novim nas v poslu lahko 
ohromi, skupno spoznavanje tehnoloških 
novosti na dvodnevni konferenci pa nam 
daje možnost napredka in nas združene 
okrepi. Pa še zabavno druženje je.” 
                 Primož Rožnik
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ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

08:00 - 09:00 Prijava udeležencev in namestitev

09:00 - 09:10 Pozdravni nagovor

09:10 - 09:40 Novosti 8. stopenjskih samodejnih menjalnikov

09:40 - 10:10 FluidPro naprava in filtri za zamenjavo olja samodejnih menjalnikov

10:10 - 10:40 Maziva za samodejne menjalnike

10:40 - 11:00 Čas za vprašnja in razpravo

11:00 - 11:15 Odmor

11:15 - 11:45

11:45 - 12:15 Ogrevalno prezračevalni sistem električnih vozil

Schaefllerjevo 48V mehko hibridno konceptno vozilo

12:15 - 12:45 Varnost baterij in novosti na trgu električnih vozil

12:45 - 13:05 Čas za vprašnja in razpravo

13:05 - 14:10 Kosilo

14:10 - 14:40 Tipične odpovedi vodnih črpalk in njihovi glavni vzroki

14:40 - 15:10 Psihološki triki za uspešno obvladovanje reklamacij

15:10 - 15:40 Pomen dialoga s stranko ob sprejemu vozila

15:40 - 16:10

18:30 - 19:00 Proste aktivnosti

19:00 - Večerja, druženje in glasbeni program s skupino Weekend Band in presenečenjem 

20:00 - 20:30 Torta

21:00 - 21:30 Nagradna igra in žrebanje

 ∞

16:10 - 16:30 Čas za vprašnja in razpravo

16:30 - 18:30 Praktični prikazi sobotnih predstavitev

Kalkulacija cene delovne ure

Sobota, 1 .  februar 2020

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

# uporabna
psihologija

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT # uporabna
psihologija



KOTIZACIJA
Kotizacija za udeleženca tehnološke konference znaša 150 € + DDV in zajema:

• udeležbo na vseh predavanjih in praktičnih predstavitvah,
• podporno gradivo,  
• prigrizke in kavo med odmori,
• sobotno kosilo in slavnostno večerjo,
Popusti: 15 % za člane servisnih mrež v Sloveniji, 15 % za profesorje srednjih in visokih šol, 20 % za dijake in 
redne študente do 26. leta starosti.

• večer z živo glasbo in zabavnim programom,
• nedeljsko kosilo,
• darilni paket,
• možnost sodelovanja v nagradni igri.
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Nedelja ,  2 .  februar 2020

16:00 Zaključek 14. tehnološke konference

07:00 - 09:00 Zajtrk

09:00 - 09:10 Zračne vzmeti podvozja09:00 - 09:30

09:30 - 10:00 Nastavitev podvozja vozil s 3D napravo S300HPR

10:00 - 10:30 Nova zavorna tekočina DOT 5.1 in odzračevalna naprava FB30s

10:30 - 10:50 Čas za vprašanja in razpravo

Odmor

Nove tehnologije batov in ležajev motorja

Ogrevalne svečke PSG s senzorjem tlaka

Diagnostika modernih vozil PASS-THRU

Čas za vprašanja in razpravo

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb urnika in programa.

Kosilo

Praktični prikazi nedeljskih predstavitev

10:50 - 11:05

11:05 - 11:35

11:35 - 12:05

12:05 - 12:35

12:35 - 12:55

12:55 - 14:00

14:00 - 16:00

Medijski sponzorji:

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT
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KOTIZACIJA                           za spremljevalke in spremljevalce znaša 65 € + DDV. Otroci do 12. leta 15 € + DDV. 
Kotizacija spremljevalnega programa zajema:

Prijave možne preko priloženega obrazca ali spletne strani www.tehnoloska-konferenca.si.

• brezplačno kulinarično delavnico v soboto dopoldan,
• sobotno kosilo in slavnostno večerjo,
• večer z živo glasbo in zabavnim programom,

• nedeljsko kosilo,
• možnost sodelovanja v nagradni igri,
• brezplačni sobotni in nedeljski izlet.

08:00 - 09:00 Prijava udeležencev in namestitev

09:00 - 09:15 Zbor spremljevalk/cev pri prijavnem pultu

09:15 - 10:00 Kulinarična delavnica hotelske kuhinje

10:00 - 13:05 Proste aktivnosti (kopanje v bazenih, savne, druženje, ...)

13:05 - 14:10 Kosilo

14:10 - 16:00 Proste aktivnosti (kopanje v bazenih, savne, druženje, ...)

16:00 - 16:15 Zbor spremljevalk/cev pri recepciji hotela

16:15 - 18:00

18:00 - 19:00 Proste aktivnosti in priprava na večerjo

Organiziran brezplačni ogled Pirana z vodičem. (Potrebna je prijava.)
Zbor pred hotelom in srečanje z lokalnim vodnikom ob 16.15 uri. Sprehod ob obali do Pirana (1,5 km hoje po lahki poti). V Piranu 
se bomo sprehodili do glavnega trga, se povzpeli do župnijske cerkve Sv. Jurija in po 17.00 občudovali razgled na večerno osvetljen 
Piran. Po ozkih uličicah se bomo spustili spet v mesto, si vzeli nekaj časa za počitek in morebitno okrepčilo ter se nato peš vrnili v 
hotel na večerjo do 18.00. (Ob doplačilu možnost povratka v hotel tudi z lokalnim avtobusom brez vodnika).

19:00 -  Večerja, druženje in glasbeni program s skupino Weekend band

20:00 - 20:30 Torta

21:00 - 21:30 Nagradna igra

Sobota, 1 .  februar 2020

07:00 - 09:00 Zajtrk

09:00 - 09:45 Proste aktivnosti in odjava iz hotela (Prtljago se lahko shrani pri recepciji.)

09:45 - 10:00 Zbor spremljevalk/cev pri recepciji hotela

10:00 - 15:00 Organiziran brezplačni avtobusni izlet s kosilom po priobalnemu 
zaledju v Krkavče. (Potrebna je prijava.)

Z avtobusom se bomo najprej popeljali skozi Portorož in mimo sečoveljskih solin, nato pa se bomo podali v Šavrinske hribe. Pot nas 
bo vodila v Krkavče, kjer bomo obiskali pravo Šavrinko v narodni noši, ki nas bo sprejela z istrsko supo, nato pa nam bo predstavila 
svojo hišo, spremenjeno v muzej. Po obisku prave Šavrinke se bomo ustavili še na kmečkem turizmu, kjer pridelujejo oljčno olje, 
gojijo vinsko trto, v hlevu pa imajo celo boškarina (avtohtono istrsko pasmo goveda). Zato bomo pokukali v hlev in klet, nato pa si 
privoščili kosilo, ob katerem bomo degustirali oljčno olje in domača vina. Prepustili se bomo presenetiti kaj se bo znašlo na istrskem 
krožniku.  Možnost bo tudi nakupa domačih istrskih proizvodov (olje, vino, česen …). Zgodaj popoldne se bomo poslovili od Šavriskih 
gričev in se z avtobusom vrnili v hotel. Povratek je predviden do 15.00.

15:00 - 16:00 Proste aktivnosti in druženje

16:00 Zaključek 14. tehnološke konference

Nedelja ,  2 .  februar 2020

SPREMLJEVALNI PROGRAM

∞

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Primož Rožnik izobrazevanje@gmt.si +386 31 404 400          

https://www.tehnoloska-konferenca.si/


ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

PRI NAPREDKU NAS ZDRUZUJE
v

TEHNOLOGIJA

 080 11 19  
 booking@h-bernardin.si

Koda: 14. Tehnološka konferenca
Spletna rezervacija možna 

preko povezave na
www.tehnoloska-konferenca.si .

REZERVACIJENASTANITEV
Rezervacijo in stroške nastanitve si udeleženci uredijo in krijejo sami.
V Grand Hotelu Bernardin ***** smo za udeležence 14. Tehnološke 
konference uredili posebno ponudbo: 
 Enoposteljna soba + zajtrk: 72 € (72 € na osebo)
 Dvoposteljna soba + zajtrk: 82 € (41 € na osebo)
 
Cene veljajo v obdobju od 27.1. do 2.2.2020.

Cena vključuje nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom, neomejeno uporabo notranjega bazena Paradise 
spa z ogrevano morsko vodo in enkratni  vstop v savno za 3 ure.
Doplačila: Turistična taksa (2,50 € za odraslo osebo in 1,25 € na otroka med 7 in 17 letom na dan) in enkratna 
prijavnina (1,00 € za odraslo osebo in 0,50 € na otroka med 7 in 17 letom) na celotno dobo bivanja.

PRIJAVNI OBRAZEC SE NAHAJA NA NASLEDNJI STRANI.

 

• 
• 

PORTOROZ
Grand Hotel Bernardin

v

1 .  in 2. februar 2020 

Več kot 10 let
tradicije Odprte razprave Bogat program

za spremljevalke/-ce

Strokovna predavanja Primeri iz prakse
Druženje in
sprostitev

10
let

https://secure.phobs.net/check.php?companyid=205&hotelid=512&checkin=2020-01-27&checkout=2020-02-02&partnerid=8738&nocookie=1&crcid=688556252a7a43375eb70ab42d5b52ea


ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

14. Tehnološka konferenca je organizirana s strani skupine GMT in Inštituta Metron z Andrejem in Jasno Pečjak.
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PODJETJE/ORGANIZACIJA:

NASLOV:                              

E-NASLOV:                                            TELEFON:

DAVČNA ŠTEVILKA:

UDELEŽENCI:

IME, PRIIMEK:                      IME, PRIIMEK:

IME, PRIIMEK:                      IME, PRIIMEK:

SPREMLJEVALCI:

IME, PRIIMEK:                      IME, PRIIMEK:

Prijavljam se na 

sobotni

izlet (označite prazne okvirčke): 

Datum prijave:                       Podpis in žig:

SERVISNA MREŽA:
Naziv:

PRIJAVNI OBRAZEC                                                       

DA NE

nedeljski ne prijavljam se

Prijavljam se na 

sobotni

izlet (označite prazne okvirčke): 

nedeljski ne prijavljam se

 

                

Podpisani se strinjam, da podjetje GMT d. o. o. (oz. njegov pravni naslednik) zbira, obdeluje in shrani moje osebne podatke z namenom prijave na izobraževanje. 
Posredovani podatki (ime, priimek in elektronski naslov) bodo uporabljeni izključno za prijavne formalnosti, izstavitev računa, vodenje evidence udeležencev, izdajo 
potrdila o udeležbi in stik z mano za namene izobraževalnega dogodka (obveščanje o morebitnih spremembah, posredovanje gradiva in pomembnih informacij, poveza-
nimi z izobraževanjem). 
Organizator tehničnega izobraževanja GMT d. o. o. se zavezuje, da bodo moji posredovani podatki v sklopu prijave skrbno obdelani, shranjeni in varovani v skladu z 
zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, R. list 59/2001) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR. S podatki se bo ravnalo skrbno in etično in se ne bodo 
posredovali tretjim osebam. Uporabljeni bodo izključno za zgoraj navedene aktivnosti. 
Na mojo zahtevo se lahko vaši podatki kadarkoli izbrišejo iz evidence. 
Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če pravna podlaga v pravu Evropske unije ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo ne obstoji več), 
pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu zoper upravljavce. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec. Zahtevo za izbris podatkov iz evidence lahko kadarkoli posredujem na: 
info@gmt.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Primož Rožnik
izobrazevanje@gmt.si +386 31 404 400          www.tehnoloska-konferenca.si

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

Kotizacijo nakažite najkasneje 3 dni pred 
izbranim datumom izobraževanja.
TRR SI56 0312 5100 0566 970 (SKB d.d.) ali
TRR SI56 2900 0005 0676 440 (UNICREDIT BANK d.d.)
Sklic: SI00 in vaša šifra kupca
Namen plačila: 14. Tehnološka konferenca

V primeru odpovedi udeležbe vam bomo ob pisni odjavi na 
e-naslov izobrazevanje@gmt.si najkasneje do 29. 1. 2020   
celoten znesek vrnili.
V primeru zapoznele odjave vam vplačane kotizacije ne bomo 
vrnili in ob neplačilu znesek izterjali.

PRIJAVNICA
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https://www.tehnoloska-konferenca.si/
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