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Kviečiame tapti PLK ambasadoriumi!
Ypač laukiame tų, kurie bent kartą yra buvę PLK renginyje, pajautę konferencijos dvasią ir nori dalintis
PLK idėja ir būsimu renginiu!
Pagrindiniai PLK ambasadorių tikslai:
- Visi drauge organizuojame aukšto lygio renginį. Kadangi PLK turinys gali būti lengvai
pritaikomas įvairiose srityse ir kultūriniuose kontekstuose, norisi jį paskleisti kiek įmanoma plačiau.
Todėl mums svarbu savo ambasadorių komandoje turėti žmonių iš skirtingų veiklos sričių.
- Dalinamės savo asmeninio dalyvavimo konferencijoje patirtimi bei turimos medžiagos pagalba
pristatome būsimą PLK renginį savo aplinkoje: bendruomenės nariams, darbovietės kolegoms,
verslo partneriams ir pan.
- Suteikiame visiems susidomėjusiems informaciją apie bilietų įsigijimo galimybes.
- Rėmėjų paieška tarp verslo įmonių. Rekomenduojame įmones, kurios galėtų būti rėmėjais.
Kur galima pristatyti konferenciją:
- Bendruomenėse, darbovietėse, draugų rate;
- BNI (verslo pusryčių) klubuose, jei turite ten pažįstamų narių (apie juos pranešti Kristinai
Mareckienei);
- Vasaros laiku vykstančiuose renginiuose, šeimų, bendruomenių, jaunimo stovyklose;
- Nuolat atnaujinti ar papildyti informaciją apie PLK galimomis priemonėmis (el. laišku, FB
paskyroje ir pan.)
Dalyvauja Ambasadorių klubo veikloje:
- Susitikimuose, kurių metu dalijamasi gerąja patirtimi. Galima pateikti savo idėją dėl renginio
sklaidos!
- FB Ambasadorių grupėje. Skatinama ambasadorių tarpusavio bendrystė ir ryšių kūrimas.
- Turi nuolatinį koordinatorių (Kristina Mareckienė), pagrindiniai organizatoriai nuolat teikia
naujausią informaciją apie konferenciją: video, straipsniai, spausdinta medžiaga ir kt., kurią
galima naudoti pristatant konferenciją.
Svarbi informacija ambasadoriui:
- Tiksli konferencijos programa – rugsėjo mėn. pradžioje, kuomet bus atrinkti užsienio pranešėjai.
- Rugsėjį planuojamas organizatorių, ambasadorių ir savanorių susitikimas, išvyka, kurios metu
bus išsamiai pristatyta programa.
- FB PLK paskyroje nuolat papildoma informacija apie konferencijos naujienas.
- Ambasadorius turi savo asmeninę specialią nuolaidą bilietams, kurią gali suteikti savo žmonių
ratui. Kiekvienas ambasadorius turi savo kodą, kurį įvedus „Tiketos“ sistemoje perkant bilietus
yra pritaikoma 10 % nuolaida.( Dėl kodo aktyvavimo kreiptis į Kristiną, tel. 8 621 24443,
elektroninio pašto adresas: kristina.mareckiene@lyderiams.lt).
- Numatomi bilietų kainų kilimai: rugsėjo 15 d., lapkričio 1 d., konferencijos dieną (jei bilietų dar
bus likę)
PLK informacinės nuorodos:
- http://lyderiams.lt/
- https://www.facebook.com/Pasauline.lyderystes.konferencija/
https://www.linkedin.com/company/18077391/admin/
- https://www.instagram.com/lyderiams/
- https://www.youtube.com/user/PLKLietuva
- https://www.tiketa.lt/LT/pasauline_lyderystes_konferencija_21238
- https://www.tiketa.lt/LT/pasauline_lyderystes_konferencija_jaunimui_21241
PLK - nekomercinis renginys, jo sklaida priklauso nuo kiekvieno ambasadoriaus iniciatyvumo ir
geranoriškumo. Kurkime geresnę Lietuvą drauge!

