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Ceram Jūs satikt lielākajā
VADĪTĀJU KONFERENCĒ EBIT 2017

jau 5. aprīlī

Ierašanās brīdī lūdzam sameklēt savu vārda kartīti, un mūsu darba komanda Jums laipni palīdzēs veikt reģistrāciju, 
piešķirot visus dalībniekam nepieciešamos materiālus. Lūdzam paņemt līdzi savu personīgo ID karti.

ATRAŠANĀS VIETA: KĀ LĪDZ TAI NOKĻŪT? 
Konference norisināsies “RADISSON BLU LATVIJA” konferenču centrā, Elizabetes ielā 55, 
LV-1010, Rīgā, Latvijā.

Ja konferenci plāno apmeklēt vēl kāds Jūsu kompānijas pārstāvis, no sirds iesakām 
pasākumā ierasties kopā, tādējādi nepārblīvējot autostāvvietas platību un vienlaikus 
saudzējot dabu. :)

LAIKS: 
Konference sākas plkst. 9.00, savukārt reģistrācija tiks veikta, sākot no plkst. 8.00. Iesakām 
ierasties uz reģistrācijas sākumu, tādējādi izvairoties no gaidīšanas garā rindā un ieņemot 
labākās vietas konferences zālē.

SVARĪGI: 
Pirms konferences aicinām pilnvērtīgi atpūsties, jo Jūs sagaidīs patiesi intensīva, saturiska 
un iespaidiem bagāta diena! 

Lūdzam līdzi ņemt labu garastāvokli un dedzīgu vēlmi atklāt biznesa pasaules smalkumus, 
“palūkojoties no cita skatupunkta”.

Pasākuma laikā pilnībā tiks nodrošinātas kafijas pauzes un uzkodas, kā arī sevišķi gardas 
pusdienas. Ja Jums ir kādas īpašas vajadzības saistībā ar ēdienu, lūdzam par sevi 
parūpēties iepriekš.

Ja konferences norises laikā plānojat izmantot datoru, lūdzam izvēlēties sēdvietu zāles 
aizmugurējā daļā, lai tādējādi netraucētu citus pasākuma dalībniekus.

Lūdzam nekavēt konferences sākumu un cienīt vienam otru - kā auditorijā esošos 
dalībniekus, tā arī referentus.

REĢISTRĀCIJA: 
Ierašanās brīdī lūdzam sameklēt savu vārda kartīti, un mūsu darba komanda Jums laipni 
palīdzēs veikt reģistrāciju, piešķirot visus dalībniekam nepieciešamos materiālus. Lūdzam 
paņemt līdzi savu personīgo ID karti.



DR. FREEK
VERMEULEN

LONDON BUSINESS SCHOOL 
profesors stratēģijas un 
uzņēmējdarbības jomā

SVENS DINSDORFS
ELKO GRUPA direktors

RENĀRS ZELTIŅŠ
 Žurnālists, pasākumu vadītājs

un vienkārši labs cilvēks

JURIS GULBIS
LATTELECOM valdes 

priekšsēdētājs un galvenais 
izpilddirektors

I DAĻA
9:00

KONFERENCES PROGRAMMA

MĀRTIŅŠ KAZĀKS
SWEDBANK galvenais

ekonomists

PĒTERIS STRAUTIŅŠ
DNB banka

ekonomikas eksperts

PROF. GUNTIS BARZDIŅŠ
LU MII Mākslīgā intelekta 

laboratorijas vadošais pētnieks

AINĀRS OZOLS
SEB GRUPAS Baltijas divīzijas 

personāla vadītājs

FREDRIK REINFELDT
Zviedrijas premjerministrs

(2006-2014)

DAINIS GAŠPUITIS
 SEB bankas
ekonomists

II DAĻA
11:00

III DAĻA
13:45

ITAY TALGAM
Orķestra diriģents

VIESTURS LIEĢIS
AMROP partneris

PROF. LEO SEĻĀVO
EDI vadošais pētnieks, 
Kiberfizikālo sistēmu 
laboratorijas vadītājs

REINIS ZITMANIS
 Žurnālists, Latvijas Digitālais 

čempions un ITERO.EU dibinātājs

DR.SC.COMP. MODRIS 
GREITĀNS

Elektronikas un datorzinātņu 
institūta zinātniskais direktors

KĀRLIS BARDELIS
Piedzīvojumu improvizators, 
Bored of Borders kapteinis

IV DAĻA
15:45

NORMUNDS AUDZIŠS
DIMDIŅI īpašnieks

ERCOLE EGIZI
Radošais izpilddirektors

EDGARS MAŽIS
Rīgas Āgenskalna baptistu 

draudzes mācītājs

LOTTE TISENKOPFA-
ILTNERE

MADARA Cosmetics 
līdzīpašniece

ANSIS BOGUSTOVS
RIGA TV24 un Latvijas radio 
žurnālists, Sia ”LV.EU” valdes 

priekšsēdētājs

ANDRIS STRAZDS
 LATVIJAS BANKAS Starptautisko 

attiecību un komunikācijas 
pārvaldes padomnieks




