PROGRAM 5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
ŽENE I TOČKA
10,00

Otvorenje konferencije i uvodni govori
dr. sc. Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK
dr. sc. Joso Brajković, predsjednik ŽK Otočac

10,15

Uvod u konferenciju
❖ Ivana Radić, predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena
Moderatorica konferencije:
Sanja Krmec Tonković, novinarka i voditeljica na Hrvatskom radio Otočcu

10,30

PANEL I – Žena u vremenu
sudjeluju:

11,45

Ida Prester, moderatorica, glazbenica i influencerica
Ivanka Đelilović, vlasnica brenda Plasinia, direktorica tvrtke Plasinia d.o.o. iz Zagreba
Lenka Gospodnetić, novinarka Slobodne Dalmacije, autorica zbirke poezije, crtica i
aforizama „Jesmo li sami?“
Mira Bogdanović, povjesničarka, sociologinja
Tamara Kajari, certificirana profesionalna organizatorica, osnivačica i vlasnica tvrtke
SLAGALICA organiziranje.
Pauza za osvježenje

12.00

PANEL II – Žene u znanosti – mijenjaju svijet
sudjeluju:

Anita Bušljeta Tonković, znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar /
Voditeljica Područnog Centra Gospić Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
Daniela Gračan, doktorica znanosti, redovita profesorica, predstojnica Zavoda za turizam na
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Iva Dasović, docentica na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Miletić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu; specijalist
endodoncije i dentalne patologije, KBC Zagreb, Klinika za stomatologiju
Jasminka Brala Mudrovčić, docentica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište
u Zadru
Jelena Uzelac, viši predavač / Prodekanica za pravne poslove na Effectus Visokom učilištu

13,15

Pauza za osvježenje

13.30

PANEL III – Liderice promjena – široki utjecaj žena u društvu
sudjeluju:

14,45

Aida Zubčević, vlasnica i direktorica tvrtke „Faveda“ d.o.o. i predsjednica Udruženja
poslovnih žena u BiH
Aleksandra Carvalho, direktorica Mereor d.o.o. za računovodstvo i savjetovanje
Alida Perkov, osnivačica (2001.) i predsjednica Udruge poslovnih žena BPW Prvi hrvatski klub
Pula / osnivačica (2016.) i predsjednica mreže poduzetnica Jadransko jonske regije ( BPW
AdrionNet) / certificirana savjetnica za poduzetništvo
Helena Podgoršek, vlasnica socijalnog poduzeća „Temida“, korisnica Podjetniškog inkubatora
Vrelec, Rogaška Slatina
Sanja Popović Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije
Zvezdana Oluić, šefica Sektora za PR i marketing, te savjetnica za žensko poduzetništvo i
menadžment u Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG)

Zaključci konferencije

Obzirom na ovogodišnju epidemiološku situaciju, briga o zdravlju svih sudionika nam je
primarna obveza. Osigurali smo provedbu aktualnih epidemioloških mjera i preporuka, stoga i
od naših gostiju očekujemo pridržavanje istih.

Konferenciju je moguće uživo pratiti putem Facebook stranice Konferencija
ŽENE I TOČKA i YT kanala HGK.

