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PARTNERJI:

NETFORK Akademija 2018 
se začne 18. septembra v 

prostorih Gospodarske zbornice 
Slovenije v Ljubljani.



Mentorji

UROŠ ŽIŽEK
Strokovna področja mentorja:

	 Postavitev in upravljanje  
analitičnih modelov podjetij

	 Uporabniška izkušnja

	Optimizacija nakupnega procesa

	Digitalna strategija

	 Upravljanje spletnega nastopa

ALJOŠA DOMIJAN
Strokovna področja mentorja:

	Načrtovanje in vodenje prodaje

	Marketinška strategija

	 Učinkovita poraba  
marketinških sredstev 

	 Poslovni model

	Družbena omrežja

LUKA KOGOVŠEK
Strokovna področja mentorja:

	28 predavateljev 

	25 udeležencev

	11 modulov 

	10 tednov

	3 mentorji 

	2 obiska podjetij  

	1 digitalni poslovni načrt: 

Digitalni poslovni načrt
Vsak udeleženec ob svetovanju in pomoči izbranega 
mentorja po preverjeni metodologiji tekom celotnega 
izobraževanja pripravlja svoj projekt – nalogo, ki ob-
ravnava digitalno poslovanje podjetja (organizacije) 
iz katerega prihaja. Dokument je tako strateške kot 
akcijske narave in ponuja izbrani organizaciji konkret-
ne rešitve. Projekti so zelo različne narave, lahko gre 
za načrtovanje prenove spletnega mesta, načrtovanje 
digitalne strategije, digitalne oglaševalske strategije, 
vzpostavljanje ali reorganizacijo digitalnega oddelka … 

Določitev in vzpostavitev KPI-jev za 
določanje ciljev in merjenje učinkov-
itosti doseganja ciljev

Odločanje o pioritetah in investici-
jah v razvoju, prodaji in marketingu

Načrtovanje in izvedba avtomatizaci-
je marketinga in prodaje na spletu

Optimizacija procesov v prodaji in 
marketingu



V ceno obeh programov je vključeno tudi: 
	študijsko gradivo, 
	pogostitev med odmori,
	svečana podelitev diplom in zaključek z druženjem,
	individualno svetovanje – v oba programa skupaj je vključenih le 25 udeležencev.

Programi

Osnovni program
V okviru osnovnega programa bodo udeleženci: 

	Pridobili praktična in teoretična znanja za upravl-
janje celostnega digitalnega poslovanja svoje or-
ganizacije.

	Udeležili se bodo 28-ih predavanj in delavnic, obiska-
li dve podjetji in sodelovali ter imeli možnost prejeti 
individualne nasvete od vseh 28-tih predavateljev. 

	Tekom programa bodo razvijali strategijo in takti-
ke za nastop in poslovanje svojega podjetja (orga-
nizacije) na internetu.

	Izbrali svojega mentorja in s pomočjo individualnih 
svetovanj ter konzultacij pripravili digitalni poslov-
ni načrt  namenjen spletnemu nastopu organiza-
cije iz katere prihajajo. 

	Zaključili program s predstavitvijo in zagovorom 
individualnega digitalnega poslovnega NETFORK 
načrta pred strokovno komisijo.

 

Cena: 2.500,00 EUR*

Mentorski program
Mentorski program NETFORK Akademije poleg prido-
bitve celostnega znanja s področja digitalnega poslovan-
ja, dodatno podrobno obravnava organizacijo iz katere 
udeleženec prihaja. Strokovnjaki za digitalni nastop 
pripravijo poglobljeno analizo s poročilom o digitalnem 
poslovanju organizacije in nudijo strokovno pomoč pri 
izboljšanju le-te. V poročilu so identificirana vsa šibka 
področja spletnega nastopa, primerjava s konkurenco in 
konkretna priporočila za izboljšanje. 

Poleg vsebine Osnovnega paketa udeleženci dobijo še:

	Strokovno individualizirano primerjalno  
(benchmark) analizo spletnega mesta in celotne 
panoge na internetu;

	Interno strateško delavnico, ki jo bo vodil Uroš 
Žižek, strokovnjak za optimizacijo in razvoj  
digitalnega poslovanja;

	Dodatne individualne konzultacije;

	Tri dvourna srečanja in svetovanja v podjetju  
oziroma organizaciji udeleženca.

Cena: 4.750,00 EUR*

Prijave so možne do zasedbe prostih mest oziroma do začetka predavanj! 

*Cene ne vključujejo DDV-ja.



Spoštovani!

Lani nas je čez noč zapustil Primož Žižek — idejni oče in dolgoletni vodja NETFORK 
Akademije. Le dejstvo, da sem v preteklosti že nekaj let vodil Akademijo, me navdaja 
z gotovostjo, da bomo kljub tragični izgubi, NETFORK uspešno peljali dalje. Primožu, 
ki je še lani vodil Akademijo, se zahvaljujem tudi za pričujoči uvodnik, ki sem ga lah-
ko le malo dopolnil in odlično oriše naše poslanstvo ter aktualno stanje na poslov-
no-tehnološkem trgu.

Dejstvo, da letos vpisujemo že 11. generacijo menedžerjev za digitalno poslovanje, je 
zgovorno samo po sebi. Za to so zaslužni naši predavatelji, gosti, partnerji projekta 
ter seveda najprej in najbolj udeleženci NETFORK Akademije — posamezniki in pod-
jetja, ki nam ves ta čas zaupajo. 

Nenehne spremembe, o katerih smo pred desetletjem govorili z navdušenjem, so v 
tem času postale del našega vsakdana. Kar je bila optimizacija za iskalnike pred 
dobrimi desetimi leti, so danes prilagoditve  za mobilne naprave. Kar je bilo spo-
znavanje koncepta Splet 2.0, je danes umetna inteligenca, programsko učenje in 
4. industrijska revolucija. Pred desetimi leti smo govorili o digitalni strategiji, danes 
govorimo preprosto o poslovni strategiji, ki pa v čedalje večji meri gradi na digitalnih 
entitetah. Pri vseh resnih poslovno-tehnoloških ciklih se izkaže, da je nov val, kot 
je trenutno denimo veriženje podatkovnih blokov (blockchain), najprej priložnost za 
diferenciacijo, inovacije in odskok od konkurence, že nekaj let zatem  pa nujnost v 
boju za obstanek. Tako hitro gre to v svetu, kjer so tehnološki trendi eksponencialni 
in že dolgo ne več linearni. In zdi se, da gre vsako leto samo še hitreje. Ne nazadnje 
— pred desetimi leti je bila v Evropi povprečna plača za delovno mesto internetnega 
ali digitalnega menedžerja 25.000 EUR, danes pa v velikih podjetjih ne najdete me-
nedžerja za digitalno poslovanje podjetja, ki bi imel plačo pod vsaj 300.000 EUR. 

Organizatorji NETFORK Akademije smo v 10-ih letih dokazali, da smo sposobni sle-
diti, v nekaterih segmentih pa tudi soustvarjati trende v industrij. Predvsem pa smo 
ponosni, da bomo v 11. leto NETFORK Akademije vstopili z že več kot 220 usposob-
ljenimi menedžerji za digitalno poslovanje. Z eno malo, a ključno razliko. Nič več ne 
usposabljamo le menedžerjev za digitalno poslovanje, temveč bodoče vodje podjetij. 

Raziskave med menedžerji v Evropi in ZDA so namreč jasno pokazale, kam vodi pot 
napredovanja za menedžerje digitalnega poslovanja v podjetjih. Preko 45 % vodij v 
podjetjih meni, da so njihove naslednje funkcije pozicije vodij uprav, 30 % vpraša-
nih menedžerjev digitalnega poslovanja pa razvoj svoje karierne poti vidi v funkciji 
člana uprave, odgovornega za digitalno poslovanje in IT. Še nikoli obisk NETFORK 
Akademije ni bil tako vplivna odločitev, kot je to sedaj.

Hvala za zaupanje in dobrodošli na 11. izvedbi NETFORK Akademije!

Luka Kogovšek,  
MBA, vodja akademije



Komu je NETFORK namenjen? 
NETFORK Akademija je namenjena VSEM, ki 
se kakorkoli spoprijemajo (ali se nameravajo 
v prihodnosti) z izzivi digitalnega poslovanja 
in želijo voditi digitalne projekte ali oddelke na 
najvišjem možnem nivoju. 

Do sedaj smo izobraževali že: 

	Vodje digitalnih oddelkov v podjetjih;

	Urednike spletnih strani in člane spletnih 
uredništev;

	Vodje in zaposlene v oddelkih za odnose z 
javnostmi;

	Vodje in zaposlene v oddelkih za marketing;

	Vodje projektov v marketinških in spletnih 
agencijah;

	Direktorje manjših podjetij in

	tiste, ki so želeli uspeti s svojo poslovno ide-
jo in so se zavedali potenciala, ki ga prinaša-
jo splet in digitalna orodja. 

Katera znanja in kompe-
tence pridobijo udeleženci 
NETFORK Akademije?
•	 Vodenje in doseganje rezultatov v digitalnem gospo-

darstvu.
•	 Razumevanje zakonitosti spletnega nakupnega pro-

cesa in spreminjajočih se nakupnih navad.
•	 Učinkovita uporaba interneta kot prodajnega in ko-

munikacijskega orodja ter umestitev le-tega v mar-
ketinški splet.

•	 Multidisciplinarna znanja za vodenje spletnih projek-
tov, spletnega uredništva in spletnega poslovanja.

•	 Upravljanje razvojne klime in okoliščin za spremem-
be, ki jih povzročata digitalizacija in internet.

•	 Obvladovanje procesa načrtovanja in postavitve splet-
nega mesta z načrtovanjem strategije spletnega na-
stopa in določanjem ključnih indikatorjev učinkovitosti 
(KPI–jev).

•	 Učinkovita in strokovno ustrezna komunikacija s po-
dizvajalci (agencijami, programerji, oblikovalci, mediji ...).

•	 Poznavanje metod optimizacije spletnega mesta za 
spletne iskalnike (SEO) in drugih načinov dvigovanja 
vidnosti spletnega mesta in ugleda organizacije na 
spletu.

•	 Poznavanje načel dobre spletne uporabniške izkušnje 
in razumevanje navad uporabnikov interneta.

•	 Poznavanje osnovnih pravnih zakonitosti pri spletnem 
poslovanju.

•	 Poznavanje in uporaba ključnih orodij in procesov 
spletne analitike (Google Analytics idr.).

•	 Načrtovanje, izvajanje in evalvacija oglaševalskih ak-
cij na internetu (Google Adwords idr.).

•	 Poznavanje in uporaba spletnih družbenih omrežij v 
poslovne namene (Facebook, Twitter, Snapchat idr.).

•	 Poznavanje trendov na področju mobilnega in video 
marketinga ter drugih novih tehnologij.



1. modul -  DIGITALNI IZZIVI IN CILJI V POSLOVANJU

torek, 18. september, 15.00—19.15

●	 Uvod in predstavitev NETFORK akademije 
ter mentorjev

●	 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d. d., 
vodja akademije: Pregled ključnih digitalnih 
trendov in poslovne implikacije

●	 Vuk Ćosić, spletni strateg: Strategija  
digitalnega nastopa

2. modul  DIGITALNA TRANSFORMACIJA

torek, 25. september, 15.00—19.15

●	 Saša Dimitrievski, Pristop skupina, d. o. o., 
partner: Digitalna transformacija  
marketinga

●	 Vasja Čretnik, Terme Olimia d. d., direktor 
prodaje in marketinga, prokurist in Uroš 
Žižek, E-laborat d. o. o., partner ter vodja 
razvoja in raziskav: Digitalna transformaci-
ja podjetja v praksi 

●	 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d. d., 
vodja akademije: Metrike za spremljanje 
učinkovitosti in odločanje (prikaz koncepta 
kontinuiranih izboljšav in KPI-jev) 

3. modul    POTROŠNIKI, TRG IN MOČ PODATKOV

torek, 2. oktober, 15.00—19.15

●	 Zenel Batagelj, Valicon d. o. o., partner: 
„Customer-centricity“ za digitalno dobo 
(prikaz koncepta person)

●	 Zoran Savin, Digitall, partner in predsednik 
IAB Slovenije: Sodobni potrošniki in  
digitalni mediji

●	 Boris Cergol, Ektimo, d. o. o., direktor & data 
scientist: Machine learning, prognostični 
modeli, umetna inteligenca — Moč  
podatkov v praksi 

4. modul   E-COMMERCE - DIGITALNA PRODAJA

torek, 9. oktober, 15.00—19.15

●	 Aljoša Domijan, Gambit Trade d. o. o., part-
ner: Kako prodajati na Enaa.com —  
kaj deluje in kaj ne?

●	 Rok Hrastnik, Sensilab SA d. o. o., izvršni 
direktor: Prodajne strategije in poslovni 
modeli v digitalnem okolju

●	 Jaka Repanšek, RePublis d. o. o., partner:  
Pravni vidiki spletnega poslovanja

1. MODUL

2. MODUL
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3. MODUL

4. MODUL



5. modul   SPLETNO MESTO —  
                 STIČIŠČE DIGITALNIH AKTIVNOSTI

torek, 16. oktober, 15.00—19.15

●	 Uroš Žižek, E-laborat d. o .o., partner ter 
vodja razvoja in raziskav: Od ideje do  
spletnega mesta 

●	 Mitja Mavsar, Blub Blub d. o. o., soustanovi-
telj in strokovnjak za uporabniško izkušnjo: 
Strateško oblikovanje uporabniške  
izkušnje na vseh digitalnih platformah

●	 Polona Kisovec, 121 marketing d. o. o., 
partnerica in direktorica:  
Prodajno usmerjeno pisanje za splet

6. modul -  STRATEŠKO UPRAVLJANJE Z VSEBINAMI 

torek, 23. oktober, 15.00—19.15

●	 Jasna Suhadolc, Virtua PR d. o. o.,  
direktorica: Inbound marketing

●	 Igor Savič, PM d. o. o. partner: Novi  
elementi vsebinskega marketinga

●	 Simon Meglič, ePrvak group, partner in 
direktor: Skrivnosti uspešnega e-mail mar-
ketinga 

5. MODUL

OBISK PODJETJA: Medijska hiša Pro Plus d. o. o.

Jure Tepina, Pro Plus d. o. o., odgovorni urednik 24ur.com: 

Integracija digitalnih platform  
v produkcijski proces medijske hiše
Datum obiska bo sporočen naknadno.

6. MODUL

7. modul   GOOGLE IN ISKALNIŠKI MARKETING

torek, 6. november, 15.00—19.15

●	 Peter Geršič, Poesis d. o. o., Google Partner: 
Googlova orodja in njihova implementacija  
v poslovanje

●	 Radoš Skrt, Nasvet.com: Izzivi optimizacije 
za spletne iskalnike za menedžerje — SEO

●	 Luka Žnidaršič, Viberate d.o.o., digitalni  
strateg: SEM — Search engine marketing 
za odločevalce (Adwords)

 
 

OBISK PODJETJA: Studio Moderna d.o.o.

Marko Penko, vodja trženja n podatkovnih baz: Na-
predna uporaba podatkovrodaji in marketingu na 

primerih Studia Moderne (CRM)

Program NETFORK Akademije 2018

OBISK PODJETJA: Studio Moderna d. o. o.

Marko Penko, vodja trženja podatkovnih baz:  

Napredna uporaba podatkov v prodaji in marke-
tingu na primerih Studia Moderne (CRM)

Datum obiska bo sporočen naknadno.

6. MODUL

7. MODUL



8. modul   DRUŽBENA OMREŽJA ZA MENEDŽERJE

četrtek, 8. november, 15.00—18.30

●	 Živa Jalovec, Alivea, partner:  
Načrtovanje, izvedba in upravljanje druž-
benih omrežij. Strateški pristopi in prak-
tični primeri: Facebook, You Tube, Twitter, 
Instagram, Snapchat

●	 Brigita Lazar Lunder, MSc., MBA, Plan B+, 
direktorica in svetovalka:: LinkedIn za po-
slovno uporabo - širitev poslovnih mrež, 
kadrovanje in trženje na LinkedInu

9. modul   DIGITALNO OGLAŠEVANJE -  
                „Performance“ marketing, „Display“  
                oglaševanje, „Remarketing“

torek, 13. november, 15.00—18.30 

●	 Timotej Gala, Httpool d. o. o., direktor in 
partner: Vrednotenje digitalnega nastopa 
in kanalov

●	 Miloš Suša, iPROM d. o. o., direktor odnosov 
z naročniki: Programatični zakup —  
prikazno oglaševanje, uporaba podatkov in 
novih tehnologij za doseganje boljših rezul-
tatov

 

10. MO     TRENDI, INOVACIJE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI

torek, 20. november, 15.00—19.15

●	 Jurij Štukovnik, Tovarna idej d. o. o., direktor: 
Trendi v mobilnem marketingu, mobilnem 
poslovanju in mobilnih tehnologijah 

●	 Mitja Pirc, Cofound.it d. o. o., vodja evalva-
cije projektov: Inovacije in poslovne impli-
kacije tehnologije veriženja podatkovnih 
blokov (blockchain) — panožni primeri

●	 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d. d., vodja 
akademije: Aktualne in prihajajoče poslovne 
priložnosti na področju umetne inteligence, 
strojnega učenja, obogatene in virtualne res-
ničnosti, interneta stvari (IOT) 

11. MOD    SPLETNA ANALITIKA 

četrtek, 22. november, 15.00—19.15

●	 Uroš Žižek, E-laborat d. o .o., partner ter 
vodja razvoja in raziskav:  Merjenje učinko-
vitosti spletnega nastopa — Google Analy-
tics in druga orodja

●	 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d. d., vodja 
akademije: Sinteza, pregled osvojenih znanj 
in namigi za uspešno delo v praksi

●	 GOST MODULA: Pogovor z zmagovalcem 
tekmovanja „Naj digitalec 2018“ v okviru  
projekta WEBSI Spletni prvaki

 

8. MODUL

9. MODUL
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10. MODUL

11. MODUL



Mitja Mavsar, Blub Blub d. o. o.  

V slovenskem digitalnem svetu je veliko izobraževalnih projek-
tov, a le malo res kakovostnih in celovitih. Netfork in njegovi 
ustvarjalci so eni redkih, morda edini, ki svoj program gradijo 
in izboljšujejo že desetletje. Udeleženec dobi priložnost, da vsr-
ka znanje skozi perspektivo zelo različnih izkušenih strokovn-
jakov za digitalni biznis, oblikovanje in tehnologije. Priporočam!

Program NETFORK Akademije 2018Program NETFORK Akademije 2018

Zagovori digitalnih poslovnih načrtov:  
sreda, 28. november in četrtek, 29. november.

Zaključna zabava  
s svečano podelitvijo diplom: 
četrtek, 29. november 2018.

Priprava digitalnega
poslovnega načrta
Po zadnjem, 11. modulu, bodo imeli 
udeleženci na voljo čas za dokončanje in 
pripravo na predstavitev ter zagovor  
zaključnih nalog – digitalnih poslovnih  
NETFORK načrtov.

Naloga vsakega študenta je študija pri-
mera podjetja ali organizacije, iz katere 
udeleženec akademije prihaja. Nalogo bo 
vsak pripravljal po vodeni metodologiji in ob 
konzultacijah izbranega mentorja. 

Radoš Skrt, Nasvet.com 

V turbulentnem svetu digitalnega marketinga sta zadnjih 10 
let samo 2 konstanti in sicer: nenehne spremembe na vseh 
področjih, ki jih pokriva digitalni marketing in pa NETFORK 
Akademija, ki iz leta v leto producira nove menedžerje za in-
ternet. Čestitke za okroglo obletnico! V digitalnem svetu, kjer 
je zaradi kompleksnosti in dinamike vsakega posameznega 
področja težko ostati fokusiran na več kot eno področje ali 
kanal, ponuja NETFORK Akademija z vso svojo tematsko 
razvejanostjo in s številnimi strokovno usposobljenimi preda-
vatelji ravno širino, ki jo nekdo, ki se želi resno ukvarjati z di-
gitalnim marketingom, nujno potrebuje. Vsi, ki imajo vsaj malo 
menedžerskih ambicij, bodo na NETFORK Akademiji dobili vse 
potrebno znanje, da bodo lahko sami razumeli kompleksnost in 
dogajanje v svetu digitalnega marketinga, da bodo lahko dele-
girali delo svojim podrejenim in tudi razumeli, kaj le-ti počnejo 
in tudi , da se bodo znali enakopravno pogovarjati na zunanjem 
trgu z vsemi deležniki (agencijami, mediji, ponudniki raznolikih 
internetnih storitev).

 
 01 565 52 92 

info@netfork-akademija.si
www.netfork-akademija.si

i



Obisk podjetij
Poleg predavanj, bodo udeleženci akademije obiskali tudi dve podjetji in pobližje spoznali učinkovito uporabo 
digitalnih orodij na različnih področjih digitalnega poslovanja. Obiskali bodo:

Medijska hiša Pro Plus d. o. o., 
Gostitelj in predavatelj: Jure Tepina, odgovorni urednik 24ur.com:
Integracija digitalnih platform v produkcijski proces medijske hiše 

Studio Moderna d. o. o., 
Gostitelj in predavatelj: Marko Penko, vodja trženja podatkovnih baz:  
Napredna uporaba podatkov v  prodaji in marketingu na primerih Studia Moderne 

Potek in organizacija predavanj
NETFORK Akademija poteka v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.   
Predavanja znotraj posameznih modulov potekajo praviloma ob torkih, med 15.00 in 18.30. V modulih, kjer 
je predviden tudi gost ali več predavateljev, se predavanje podaljša za 45 minut. Posamezna predavanja 
trajajo 60 ali 90 minut s 15 ali 30—minutnim odmorom. Natančen urnik prejmejo udeleženci po pošti, 
skupaj s povabilom na uvodno srečanje. 

Program NETFORK Akademije 2018



NETFORK Akademija je zagotovo investicija, v katero je v času digital-
nega vsakdana vredno investirati. Je izkušnja, ki odpira oči in tedensko 
kreira nove ideje ter pristope. Poskrbi, da se premikaš naprej in da 
celostno obvladuješ digitalno okolje iz praktično vse vidikov, od marke-
tinga in prodaje pa vse do notranje organizacije in posameznih delovnih 
procesov. Tisti, ki ima NETFORK znanje, je že danes vreden več! 
 
Zoja Bevc, Hiša vizij d. o. o. 

 
Upravljanje družbenih omrežij, iskalni marketing, spletne trgovine, upo-
rabniška izkušnja — vse to so pojmi, ki so povezani s spletnim poslovan-
jem, pa vendar ne zajamejo vsega, kar poslovni internet je. Na NETFORK 
Akademiji sem dobila vpogled v to izjemno široko področje, ki ga nikakor 
ne moremo in ne smemo jemati zlahka. Zahteva obširno strokovno 
znanje, predvsem pa celovito strategijo, kaj želi podjetje s spletnimi aktiv-
nostmi doseči. Z NETFORK-a boste odšli opremljeni s tem zavedanjem in 
znanjem.  
 
Simona Kruhar Gaberšček, Marketing magazin 
 

Med že usposobljenimi menedžerji  
za digitalno poslovanje NETFORK  
Akademije so tudi zaposleni iz podjetij: 
 

Actual IT d. d., Adria Airways d. d., Agencija RS za okolje, Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Alp-Agency d. o. o., Amis d. o. o., Asanti MAA d. o. o., 
Avto Triglav d. o. o. Ljubljana, Banka Celje d. d., Banka Koper d. d., Brjago 
d. o. o., Creatoor d. o. o., Diners Club SLO d. o. o., Dnevnik d. d., Družina 
založba d. o. o., Elektro—Slovenija, d. o. o., Enigma d. o. o., Estoritve d. o. o., 
Fashion.si, GA, gospodinjski aparati d. d., Gospodarsko razstavišče, Hermes 
Softlab d. d., Hoteli Bernardin, d. d., Hypo Alpe-Adria-Bank d. d., Istrabenz 
Turizem d. d., IZI mobil d. d., Kapitalska družba, d. d., Krajc Hoteli d. o. o., Li-
ger d. o. o., Linea Media d. o. o., Lokalna turistična organizacija Bovec, Medis 
d. o. o., Microsoft Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Mint International 
House, d. o. o., MM - Marketing Magazin, Mobitel d. d., NLB d. d., Nova KBM 
d. d., OKS-Olimp, d. o. o., Planet lepote, Pro Plus d. o. o., Računalniške no-
vice, Relax Turizem d. o. o., RLS merilna tehnika d. o. o., RRC Računalniške 
storitve d. d., Slovenska turistična organizacija, Solos d. o. o., Strobl+Strobl 
gmbh & co. kg, Telapolis d. o. o., Teleing d. o. o., Telekom Slovenije d.d., Ter-
me Krka, d. o. o., Novo mesto, UniCredit Banka Slovenija d. d., UP Fakulteta 
za turistične študije, Uradni list RS, Veris d. o. o., Zavarovalnica Tilia d. d., 
Zavarovalnica Triglav, d. d, Zavod za turizem Maribor…

Zakaj na NETFORK Akademijo? 

	V okviru NETFORK Akademije že 11 let zapored združujemo 
znanja in izkušnje najboljših slovenskih strokovnjakov za digi-
talno poslovanje, uspešnih podjetnikov ter menedžerjev.

	NETFORK Akademija je edino celostno izobraževanje za me-
nedžiranje digitalnega poslovanja v Sloveniji. 

	Program NETFORK Akademije vsako leto posodabljamo, 
tako da odgovarja na aktualne izzive in potrebe tistih, ki so 
v podjetjih in organizacijah odgovorni za digitalni nastop ter 
poslovanje.

	Program NETFORK Akademije je zasnovan tako, da ude-
leženci spoznajo zakonitosti digitalnega okolja, razumejo 
priložnosti in ovire svoje organizacije v tem okolju ter znajo 
določiti realne cilje.

	Udeleženci programa spoznajo ključna orodja in veščine za 
uspešno delovanje oddelkov za digitalno poslovanje ter nači-
ne za vrednotenje le-tega.

	Ker pridobljeno praktično in teoretično znanje omogoča me-
nedžiranje digitalnih projektov na najvišjem možnem nivoju. 

 
 01 565 52 92 

info@netfork-akademija.si
www.netfork-akademija.si
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Spletna prijava na: 

www.netfork-akademija.si

E-laborat, svetovalno analitična družba, d. o. o., 
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, 
www.e-laborat.si


