
 

Zbor članov Društva za marketing Slovenije, Ljubljana, 19. januar 2017 

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE 

Ljubljana, 19. 1. 2017 ob 17.00 

 

DNEVNI RED:  

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za obdobje 2014-2016 

2. Načrt dela za leto 2017 

3. Volitve novega upravnega odbora za obdobje 2017-2020 

4. Razno 

 

 

17.00 ZAČETEK ZBORA ČLANOV DMS 

Ob 17.00 sklepčnost zbora članov še ni bila zagotovljena, zato smo začetek zamaknili za 30 minut.  

 

17.30 ZAČETEK OBČNEGA ZBORA ČLANOV 

PRISOTNI: Prisotnih je bilo 54 članov DMS, lista prisotnosti s podpisi je v pisarni Društva. 

Ob 17:30 smo ugotovili, da smo po 13. členu Statuta DMS sklepčni, saj je bilo prisotnih najmanj 10 

članov Društva in smo lahko uradno začeli zbor članov, ki ga je vodila izvršna direktorica društva, Tanja 

Kavran.  

 

Upravni odbor je za zapisnikarja in dva overovitelja predlagal in imenoval: 

Zapisnikar: Minela Jelečević 

Overovitelja: Jaka Lenardič, Iztok Sila 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za obdobje 2014-2016 

2. Načrt dela za leto 2017 

3. Volitve novega upravnega odbora za obdobje 2017-2020 

4. Razno 

 

Sestavo in dnevni red je z večinskim dvigom rok potrdil Zbor članov. 
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1. POROČILO DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2016 

Poročilo o delu Društva je predstavil Darko Dujič, predsednik Društva. Celotno poročilo o delu je 

dostopno v prilogi.  

 

V tem obdobju so Upravni odbor DMS predstavljali Darko Dujič (predsednik), Aleksandra Brank 

(podpredsednica) in člani Jaka Lenardič, Sašo Palčič, Mitja Pirc, Lovro Peterlin, Jasna Suhadolc in Andraž 

Štalec in Špela Žorž. Izhodišča Društva v letu 2014 so bili negativni poslovni rezultat in konstantno 

pomanjkanje akumulacij kot posledica padajočih prihodkov iz obstoječih dogodkov (SMK, Marketinški 

fokus …), neaktivnost članov. Prihodki iz članarin pa so predstavljali le 23 % prihodkov, prihodki od 

dogodkov pa 64 %.  

 

Dolgoročne usmeritve Društva do 2017 so bile povečanje članstva in ureditev sistema članarin, 

povečanje aktivnosti in zadovoljstva članov ter vrhunske strokovno izobraževalne vsebine. V tem 

duhu je Društvo v obdobju 2014/2015 težilo k stabilnosti prihodkov prek iskanja novega poslovnega 

modela in produktov (glede na namen in poslanstvo), k ureditvi sistema članarin, večanju vrednosti za 

člane ter povečanju stopnje vključenosti članov in obiskov na dogodkih. V letu 2015 smo tako postavili 

nov članski sistem, ki ga sestavljajo trije članski nivo: osnovni, napredni in strateški. Prihodki od članarin 

so se v enem letu povečali za 250 %. Število članov (cca 600) ostaja na enakem nivoju, se pa močno 

spreminja struktura članstva in njihovo zadovoljstvo (višji Customer Satisfaction Indeks).  

 

Novosti, ki jih je Društvo uvedlo z namenom dodajanja vrednosti za člane so:  

- Novi dogodki: Marketing TOPX, Marketinški zajtrki, Dan direktnega marketinga, DMS na poti, 

Marketinška akademija za mlade marketinške talente, Praznovanje 40 let DMS 

- Nove sekcije: Sekcija za B2B marketing ter Sekcija za direktni marketing in prodajo 

- Nova nagrada: marketinška odličnost 

 

Predstavljeni so bili tudi finančni rezultati oziroma pregled poslovanja, iz česar je bilo razvidno, da 

Društvo sledi osnovi filozofijo, da ustvarjeno vrača nazaj članom – maksimizacija prilivov, da se lahko 

maksimizira odlive v korist članom. Leto 2015 smo zaključili s +15.282 €, ocena za 2016 je +14.000 €. 

 

Prisotni so z dvigom rok potrdili poročilo DMS za obdobje 2014-2016, za potrditev je bila potrebna 

večina glasov.  
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2. NAČRT DELA ZA LETO 2017 

Načrt dela za leto 2017 je predstavila izvršna direktorica DMS, Tanja Kavran. Predstavila je ključne 

aktivnosti in projekte, ki bodo nadgrajeni z načrti novega upravnega:  

- Volitve UO DMS v januarju 2017 

- Izvedba dogodkov po letnem planu: letni koledar dogodkov je vsako leto objavljen januarja 

(SMK, Fanfara, Dan direktnega marketinga, Marketinška akademija, Mesečna srečanja, 10 

dogodkov Marketing TOPX, Srečanja sekcij, izbor in podelitev obstoječih nagrad …) 

- Novi dogodki (Dan B2B marketinga) in nove akademije  

- Nadgradnja Kluba marketinških direktorjev  

- Okrepitev ekipe, ki upravlja Društvo 

- Povezovanje v različnih smereh ter delo s člani v manjših skupinah 

- Večanje števila članov 

 

Društvo bo nadaljevalo s tremi aktivnimi sekcijami:  

- Študentska sekcija  

- Sekcija za B2B marketing 

- Sekcija za direktni marketing in prodajo 

 

PRILOGA: Podrobnejša predstavitev projektov je v prilogi.  

 

Prisotni niso dali dodatnih predlogov za delovanje in so z večinskim z dvigom rok potrdili predlagani 

plan aktivnosti za leto 2017. 

 

3. VOLITVE NOVEGA UPRAVNEGA ODBORA ZA OBDOBJE 2017-2020 

Prešli smo na volitve članov novega upravnega odbora Društva, ki bo Društvo vodilo do leta 2020.  

- Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela, ter vodi 

delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.  

- Upravni odbor šteje devet članov, ki jih izvoli zbor članov.  

- Člani upravnega odbora med sabo izvolijo predsednika. Upravni odbor ima podpredsednika, ki 

ga izvolijo člani upravnega odbora na predlog predsednika.  

- Mandat članov upravnega odbora traja tri leta.  

 

  



 

Zbor članov Društva za marketing Slovenije, Ljubljana, 19. januar 2017 

Na razpis za člana upravnega odbora je v roku prispelo 13 popolnih prijav, in sicer po abecednem 

vrstnem redu:  

1. Nataša Arko, Direktorica prodaje in marketinga, SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d. 

2. Janja Berložnik Šuler, Direktorica in ustanoviteljica, LANARA Consulting 

3. Aleksandra Brank, Customer Experience Manager, Bisnode Group 

4. Petra Čadež, Brand Strategy Consultant, Svetovanje Petra Čadež s.p. 

5. Matjaž Grm, Izvršni direktor prodaje in trženja, Adria Mobil 

6. Jaka Kladnik, Digital Marketing Manager, Marand d.o.o. 

7. Lea Lipovšek, Direktorica marketinga, Madwise 

8. Nataša Mithans, Direktorica strategij, Renderspace d.o.o. 

9. Mitja Pirc, Direktor, Indigo Consulting d.o.o. 

10. Alenka Potočnik Anžič, Direktorica poslovne enote Velenje AV studio 

11. Boštjan Prijanovič, Direktor agencije, New Moment d.o.o. 

12. Matjaž Vračko, Direktor maloprodaje, Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 

13. Špela Žorž, Direktorica, Grey Ljubljana d.o.o. 

 

Sledile so kratke osebne predstavitve in predstavitve vizij kandidatov. Matjaž Grm se predstavitve ni 

mogel udeležiti, na kratko ga je predstavila izvršna direktorica DMS, Tanja Kavran.  

 

Vsi prisotni so dobili glasovalne lističe.  

- Glasovalno pravico na Zboru članov so imeli le prisotni člani Društva za marketing Slovenije. 

Glasovali so lahko vsi člani s plačano članarino za leto 2016 in so oddali prijavnico za 

podaljšanje članstva v letu 2017 ter vsi novi člani, ki so se nam pridružili v letu 2017 in so imeli 

na dan volitev plačano članarino. 

- Vsak član DMS je prejel oštevilčen glasovalni listič, na katerem je lahko izbral do 9 kandidatov.  

 

Zbor članov je večinsko potrdil komisijo v sestavi Tanja Kavran, Lea Grilc in Ana Obreza. Po oddanih 

glasovih smo naredili 20-minutni odmor, da je volilna komisija preštela glasove. Po odmoru smo 

nadaljevali z razglasitvijo rezultatov volitev. 

 

Rezultati volitev: 

- Prisotnih članov: 54 

- Veljavnih glasovnic: 54 
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Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela, ter vodi delo 

društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Upravni odbor 

šteje devet članov. Mandat članov upravnega odbora traja tri leta. Člani izvoljenega upravnega odbora 

med sabo izvolijo predsednika. Upravni odbor ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani upravnega 

odbora na predlog predsednika.  

 

Za člane upravnega odbora DMS za obdobje 2017-2020 so bili izvoljeni (po abecednem redu):  

- Aleksandra Brank 

- Petra Čadež 

- Matjaž Grm  

- Jaka Kladnik  

- Lea Lipovšek  

- Nataša Mithans 

- Mitja Pirc 

- Alenka Potočnik Anžič  

- Špela Žorž 

 

4. RAZNO 

Pod točko razno ni bilo nobenih komentarjev s strani prisotnih, zato se je s tem Zbor članov zaključil. 

 

 

Zapisnikar: Minela Jelečević 

 

 

 

Overovitelj zapisnika: Overovitelj zapisnika: 

Jaka Lenardič Iztok Sila 
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DNEVNI RED
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Predlagani dnevni red:

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2014-2016

2. Načrt dela za leto 2017

3. Volitve novega upravnega odbora za obdobje 2017-2020

4. Razno



1. POROČILO DMS 2014-2016
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LETO 2014
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Izhodišče v letu 2014

• Negativni poslovni rezultati in konstantno zmanjševanje akumulacije

• Padajoči prihodki iz starih produktov (SMK, Marketinški fokus ...)

• Neaktivnost in neangažiranost članov

• Prihodki članarine so predstavljale 23 % prihodkov (dogodki 64 %)



USMERITVE DMS 2014-2017

5

Dolgoročne usmeritve DMS (do 2017)

• Povečanje članstva in ureditev sistema članarin 

• Aktivnosti članov in zadovoljstvo

• Vrhunske strokovno izobraževalne vsebine

Ključne usmeritve za 2014/2015

• Stabilizacija prihodkov

• Iskanje novega poslovnega modela in produktov glede na namen in poslanstvo DMS

• Ureditev sistema članarin

• Večanje vrednosti za člane – dodana vrednost dogodkov in kakovost izobraževanj

• Povečanje stopnje vključenosti članov in obiskov na dogodkih



NOV ČLANSKI SISTEM 2015
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Nov članski sistem 2015

• OSNOVNI ČLANSKI NIVO

• NAPREDNI ČLANSKI NIVO

• STRATEŠKI ČLANSKI NIVO



ČLANSTVO
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Število članov ostaja na enakem nivoju, se pa močno spreminja struktura

Marketinška skupnost 600 članov

• 30 % na vodstvenem položaju (direktor podjetja, direktor marketinga, direktor prodaje, direktor 

področja …), 

• 20 % vodje področij (vodja marketinga, brand manager, account manager …),

• 25 % strokovnih sodelavcev (raziskovalec, vodja projektov, strokovni sodelavec …),

• 10 % študentov, 5 % akademikov …

Izjemna rast prihodkov od članarin

• Povečanje za 250 %

ŠT. ČLANOV OSNOVNI NIVO NAPREDNI NIVO STRATEŠKI NIVO ŠTUDENTI

2015 542 54 % 29 % 8 % 18 %

2016 600 43 % 36 % 5 % 15 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ČLANARINE 20.119 € 20.160 € 18.979 € 16.016 € 56.315 € 59.399 €



ZADOVOLJSTVO IN AKTIVNOST ČLANOV
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2012 2015 2016

CUSTOMER SATISFACTION INDEKS (CSI) 64 67 75

POPOLNOMA ZADOVOLJNI 13 % 15 % 28 %

ZADOVOLJNI 73 % 70 % 69 %

NEZADOVOLJNI 7 % 2 % 0 %

NPS 24 32 64

Doba članstva

• 36 % starih članov (vpis 2014 ali prej)

• 30 % iz leta 2015

• 34 % iz leta 2016

Aktivnost članov

• 21 % na 1 dogodku

• 15 % na 2 dogodkih

• 18 % 3-4 dogodkih

• 19 % na 5 in več



DODAJANJE VREDNOSTI ZA ČLANE
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Novi dogodki

• Marketing TOPX 

• Marketinški zajtrki

• Dan direktnega marketinga

• DMS na poti 

• Marketinška akademija

• 40 let DMS

Nove sekcije

• Sekcija za B2B marketing

• Sekcija za direktni marketing in prodajo

Nova nagrada

• Marketinška odličnost



LETO 2015
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Kako smo zaključili leto 2015?

• NOVI DOGODKI: Marketing TOPX, Marketinški zajtrki, Dan direktnega marketinga, DMS 

na poti …

• NOVA NAGRADA: marketinška odličnost

• 2 NOVI SEKCIJI: Sekcija za B2B marketing, Sekcija za direktni marketing in prodajo

• Z uvedbo novega članskega sistema se je močno povečala aktivnost članov: obiskovanje 

dogodkov, angažiranje pri vsebinah, druženje …

• Leto 2015 smo zaključili s +15.282 €



LETO 2016
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Kaj smo počeli v 2016?



LETO 2016
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Kaj smo počeli v 2016?

• Praznovanje 40 let DMS

• Izvedli smo 55 dogodkov

• Marketinška akademija: 15 udeležencev

• Programski vodja mesečnih srečanj in marketinških zajtrkov

• Nova spletna podstran Zapisi.dmslo.si



LETO 2016
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MARKETING TOPX izobraževanja

14

NOVA SERIJA IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV

• 2014: 2x Marketing TOPX (Marketinški plan, učinkovitost, V porabnika usmerjen marketing in segmentacija)

• 2015: 10x Marketing TOPX (Analitika in metrike, Prodajna orodja, Cenovne strategije, Vsebinski mrkt. …)

• 2016: 10x Marketing TOPX (Medijske strategije, Design manag., Marketing performance, Category manag. …)
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MEDEX d.o.o., Ljubljana ADRIA MOBIL, d.o.o., Novo mesto LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

ADRIA MOBIL, d.o.o., Novo mesto

NAGRADA MARKETINŠKA ODLIČNOST



40 LET DMS

16



MARKETINŠKA AKADEMIJA
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NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

• Leto in pol trajajoč izobraževalni program, namenjen mladim talentom, ki od enega do petih let 

delovnih izkušenj s področja marketinga, komunikacije, odnosov z javnostmi in prodaje ter želijo 

napredovati v karieri in prevzeti vodstvene položaje

• Omogoča nadgradnjo marketinškega znanja in vodstvenih veščin ter širitev družbene mreže 

poznanstev v marketinški in širši poslovni javnosti.



MARKETINŠKI ZAJTRKI
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NAVDIHUJOČI ZAČETKI DNEVA

• Marketinški zajtrki so dogodki, na katerih želimo s člani DMS navdihujoče začeti dan. Gostili smo že 

Marjana Batagelja, Sandija Češka, Tonija Balažiča, Željka Ćurića in Ranka Jelačo.



FINANČNI REZULTATI
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PREGLED POSLOVANJA
• DMS sledi osnovni filozofiji, da ustvarjeno vračamo nazaj članom – maksimiziramo prilive, da lahko 

maksimiziramo odlive v korist članom.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (ocena)

DOGODKI 48.293 € 50.627 € 30.051 € 24.599 € 27.825 € 26.700 €

ČLANARINE 20.119 € 20.160 € 18.979 € 16.016 € 56.315 € 59.400 €

SPONZORSTVA 0 4.581 € 10.859 € 9.201 € 5.965 € 17.100 €

TRŽENJSKI MONITOR, 
SEKCIJE, OSTALO …

-16.453 € -12.977 € -10.356 € -8.394 € -8.959 € -15.800 €

SPLET -5.221 € -9.561 € -5.054 € -7.199 € -8.020 € -13.500 €

ADMINISTRACIJA in 
AMORTIZACIJA

-47.571 € -53.358 € -48.899 € -51.033 € -57.844 € -59.900 €

SKUPAJ -4.415 € -528 € -4.420 € -16.810 € 15.282 € 14.000 €



FINANČNI REZULTATI
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PREGLED POSLOVANJA



Poročilo nadzornega odbora
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PRIPOROČILA

1. NADALJNJI RAZVOJ DELOVANJA SEKCIJ

• Novi projekti v okviru sekcij, nadgradnja Kluba marketinških direktorjev, osvežitev 

delovanja Akademske sekcije

2. NADGRADNJA TRŽENJSKEGA MONITORJA

• Razširitev raziskave na druga področja; npr. raziskovanje ključnih marketinških izzivov v 

strokovni javnosti.

3. POVEZOVANJE

• Še več povezovanja s strokovnimi organizacijami in iskanje sinergij

4. OKREPITEV EKIPE

• Zaradi stalnega večanja obsega aktivnosti in rasti se mora povečati tudi ekipa.



2. NAČRT DELA ZA 2017

22



2. Načrt dela za 2017
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Ključne aktivnosti in projekti

• LETNI KOLEDAR DOGODKOV: Izvedba planiranih dogodkov, ki so vsako leto že januarja objavljeni v 
letnem koledarju

• VOLITVE UO DMS: Volitve novega upravnega odbora za obdobje 2017-2020

• VEČANJE ŠT. ČLANOV: Pridobivanje novih članov – tudi v novih segmentih

• NOVI DOGODKI: Dan B2B marketinga …

• NOVE AKADEMIJE: Šola za podatkovne analitike …

• Nadgradnja Kluba marketinških direktorjev – Executive club

• Povezovanje v različnih smereh

• Delo s člani v manjših skupinah

• Okrepitev ekipe, ki upravlja Društvo

+
NAČRTI NOVEGA UPRAVNEGA ODBORA
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PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

Slovenska marketinška konferenca - SMK
Študentska marketinška konferenca - Fanfara

KONFERENCE 

Dan direktnega marketinga: Lojalnost
Dan B2B marketinga: Marketing+Prodaja+Razvoj

DAN 
MARKETINGA

Marketinška akademija
Akademija za podatkovne analitike

AKADEMIJA

10x Marketing TOPX
9x Mesečna srečanja
4x Marketinški zajtrk

DOGODKI

Sekcija za direktni marketing in prodajo / Sekcija za B2B marketing
Študentska sekcija / Akademska sekcija

SREČANJA 
SEKCIJ

Marketinška odličnost
Marketinški up
SPORTO nagrade

NAGRADE

Klub marketinških direktorjev
Marketing meet-up
DMS na poti

DRUŽENJE



25

MARKETING TOPX

TEME:

• Kako obvladovati digitalno okolje (Andraž Štalec, Iztok Franko)

• Performance marketing (Gorazd Planinc)

• Data driven marketing (Mitja Pirc, Miroslav Babić)

• Branding (Petra Čadež)

• Prodajni in marketinški koncepti (Primož Hvala)

• E-commerce in e-platforme (Darko Dujič)

• Finance za marketingaše (Lovro Gruden)

• Upravljanje z blagovnimi skupinami - category management 

(Andreja Avberšek)

• Marketing operations, poslovni modeli

MARKETING 
TOPX

-
Poglobljeno 

obravnavanje 
strokovnih tem
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MESEČNA SREČANJA

TEME:

• X-industry marketing - kako do marketinške strategije, ko ni jasnih 
meja med industrijami (Igor Maroša, Mitja Pirc, Aleš Pustovrh)

• Direktni marketing: zvestoba kupcev

• Dobre priložnosti v offline svetu

• Marketinški ekosistem – katere zunanje storitve sploh še potrebuje 
direktor marketinga?

• Storytelling & vsebinski marketing

• Marketinška odličnost

• Športni marketing in sponzorstva

• B2B marketing (internacionalizacija, key accounts)

• 4x4 pospeški za 2018

MESEČNA 
SREČANJA

-
Redni mesečni 
dogodki, kjer 

predstavljamo 
primere dobrih 

praks in 
udeležence 
izzivamo z 
vprašanji
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DMS SEKCIJE

- Srečanja sekcije: februar, maj, september

- Dan B2B marketinga

- Mesečno srečanje: B2B marketing (internacionalizacija, key acc.)

SEKCIJA ZA B2B 
MARKETING 

- Srečanja sekcije: april, november

- Mesečno srečanje v februarju: Lojalnost

- Dan direktnega marketinga

- Raziskava: marketinške kompetence

SEKCIJA ZA 
DIREKTNI 

MARKETING IN 
PRODAJO

- Redna tedenska srečanja

- 10. Fanfara – Študentska marketinška konferenca

- Šnelkurs, Advertizziv, ŠSDMS na praksi, Marketinški triatlon … 

ŠTUDENTSKA 
SEKCIJA
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MARKETINŠKA AKADEMIJA

PROGRAM:

KOMU JE NAMENJENA: marketinškim talentom z 1-5 let delovnih 

izkušenj, ki želijo napredovati v karieri in prevzeti vodstvene položaje

CILJ: Ustvariti bazen marketinških talentov

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15 - 20

ČAS TRAJANJA: marec 2017 – junij 2018

KAJ PRIDOBIJO S ŠOLO: Marketinška akademija omogoča nadgradnjo 

marketinškega znanja in vodstvenih veščin ter širitev družbene mreže 

poznanstev v marketinški in širši poslovni javnosti.

DIPLOMA DMS: Udeleženci po zaključku izobraževanja pridobijo 

diplomo DMS

MARKETINŠKA 
AKADEMIJA
2017/2018

-
Izobraževalni 
program za 

mlade 
marketinške 

talente
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AKADEMIJA ZA POSLOVNE ANALITIKE

KOMU JE ŠOLA NAMENJENA: strokovnjakom, ki se že danes pri svojem 
delu ukvarjajo s podatkovnimi bazami, analizo podatkov, statističnimi 
obdelavami, modeliranjem podatkov, s pripravo analitičnih poročil ...

POGOJ ZA VPIS: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju podatkovne 
analitike, izpolnjen prijavni obrazec z opisom specifičnih znanj, 
intention letter ... Prednost pri izboru imajo izobrazba in delovne 
izkušnje.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15 - 20

ČAS TRAJANJA: marec 2017 - december 2017

KAJ PRIDOBIJO S ŠOLO: Celostni pogled na potrebe organizacije pri 
zbiranju in upravljanju podatkov (big data), specifična analitična znanja, 
delo z naprednimi analitičnimi orodji ...

DIPLOMA: Udeleženci po zaključku izobraževanja pridobijo diplomo 
DMS

1. MODUL: Data driven marketing, Mitja Pirc, Miroslav Babić

AKADEMIJA ZA 
POSLOVNE 
ANALITIKE

-
Šola razvoja 
specifičnih 
strokovnih 
kompetenc
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DAN B2B MARKETINGA

IZHODIŠČE: Prodaja je marketing je razvoj. Povezal nas je kupec.

DATUM: 5. april 2017

VSEBINA: v B2B svetu meje marketinga in prodaje zabrisane in da je 
prihodnost uspešnih B2B podjetij v osredotočenosti na kupca, ne 
nase. Na konferenci se nam bodo predstavila podjetja, ki 
osredotočenost na kupca že živijo in s transformiranim poslovanjem 
beležijo zadovoljstvo skozi celoten življenjski cikel kupca – ta se odraža 
tudi na poslovnih rezultatih.

- Izzivi B2B marketinga v podjetjih v Sloveniji

- Kako izboljšati razvoj in aktivacijo strank 

- Kako izboljšati upravljanje in profitabilnost strank

- Uspešno preoblikovanje poslovanja

DAN B2B 
MARKETINGA

-
Prva B2B 

marketing 
konferenca
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DODAJANJE VREDNOSTI ZA ČLANE
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13 prijavljenih kandidatov:

• Nataša Arko, Direktorica prodaje in marketinga, SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d.

• Janja Berložnik Šuler, Direktorica in ustanoviteljica, LANARA Consulting

• Aleksandra Brank, Customer Experience Manager, Bisnode Group

• Petra Čadež, Brand Strategy Consultant, Svetovanje Petra Čadež s.p.

• Matjaž Grm, Izvršni direktor prodaje in trženja, Adria Mobil

• Jaka Kladnik, Digital Marketing Manager, Marand d.o.o.

• Lea Lipovšek, Direktorica marketinga, Madwise

• Nataša Mithans, Direktorica strategij, Renderspace d.o.o.

• Mitja Pirc, Direktor, Indigo Consulting d.o.o.

• Alenka Potočnik Anžič, Direktorica poslovne enote Velenje AV studio

• Boštjan Prijanovič, Direktor agencije, New Moment d.o.o.

• Matjaž Vračko, Direktor maloprodaje, Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

• Špela Žorž, Direktorica, Grey Ljubljana d.o.o.
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Predlogi članov:


