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Takmer rodinné stretnutie
o rodinnom podnikaní

Po mimoriadne priaznivej odozve od hostí júnového 
stretnutia sa Family Business Practice slovenského Amropu 
spolu s RSM TACOMA Family Office presúva na východ. 
V Hoteli Slamený Dom*** opäť vytvoria optimálne podmienky na výmenu 
odborných vedomostí a osobných skúseností majiteľov rodinných firiem, 
ktoré na Slovensku dosiahli pozoruhodný úspech.
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Svätomartinská hus
Sviatok sv. Martina je na Slovensku spojený nielen s prvým snehom, 
ale aj s dobre vykŕmenou a do zlatista upečenou tzv. martinskou 
husou. Aj túto jeseň sa preto všetci zamestnanci Jenewein Group 
vrátia k stáročným slovenským tradíciám – na pozvanie chairmana 
Martina Krekáča strávia spoločné chvíle na hostine v Pivnici U Zlatej 
Husi v Slovenskom Grobe.
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Jenewein Group počas uplynulých 25 rokov výrazne 
prispela k formovaniu trhu personálneho, resp. 
manažérskeho poradenstva a rozvoju jednotlivých 
disciplín manažmentu a líderstva na Slovensku.
O to väčšia je naša radosť z vydania špeciálnej 
prílohy týždenníka Trend 25 rokov podnikania. 
Spoločne predstavujeme 27 osobností a 25 príbehov 
predstaviteľov silnej generácie slovenských manažérov.
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ImrIch Béreš, BranIslav cvIk/ ĽuBomír vančo, andrej Glatz, juraj heGer, Pavol lančarIč, ĽuBoš loPatka,  

mIroslav majoroš, marIan marek, mIchal meško, jozef ondáš, reGIna ovesny-straka, roBert redhammer, štefan rosIna, 

rIchard ryBníček, vladImír soták, Peter škodný, vladImír šrámek, Ivan štefunko, mIchal štencl, mIroslav trnka,  

mIroslav trnovský, jozef uhrík, juraj vaculík, alexander varGa/eva stejskalová, Peter zálešák  

samostatne nepredajné
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Je nám cťou, že v rámci našich výročných stretnutí  
môžeme slovenskej CEO komunite predstaviť názory 
a skúsenosti globálneho CEO Amropu.  
José Ignacio Leyún je vyhľadávaný a rešpektovaný 
profesionál, ktorý osobne radí mnohým vrcholovým 
manažérom a členom správnych orgánov medzinárodných  
spoločností v otázkach líderstva. Okrem prehliadky mesta a interných 
rokovaní absolvuje aj stretnutia s pozvanými hosťami a médiami.
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