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 27 predavateljev 
 25 udeležencev
 11 modulov 
 10 tednov
 4 mentorji 
 obisk 2 podjetij  
 1 digitalni poslovni načrt: 

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

Luka Kogovšek,  
MBA, vodja akademije

Spoštovani,

Ste opazili, da je Slovenija postala zares polna 
uspešnih digitalnih podjetij? In njihovi me-
nedžerji so pripravljeni z nami deliti vse kar 
vedo - dobrodošli na NETFORK Akademiji 
2019!

Kaj lahko pričakujete? Zajezili bomo reko manj 
pomembnih digitalnih nalog, se poglobili in se 
fokusirali na bistveno – na digitalno strategijo 
oziroma na digitalne projekte vaše organizaci-
je.

Cilj NETFORK Akademije je, da si uredite svoje 
digitalne izzive na način, da jih boste vedno 
videli z vidika prioritet, merljivih učinkov in 
argumentiranega odločanja, da torej postane-
te kompetentni menedžerji za digitalno poslo-
vanje.

Pripravite se, da bomo skupaj dobra dva mese-
ca delali na digitalnih izzivih vaše organizacije 
ter pridobljeno znanje strnili v zaključno nalo-
go - konkreten akcijski načrt za vaš digitalni 
projekt.

Nekatera izmed najuspešnejših slovenskih 
podjetij bomo obiskali na njihovih sedežih in 
se na lastne oči prepričali ter s strani njihovih 
predstavnikov izvedeli, kako delujejo, nas pa 
bodo obiskali slovenski menedžerji in digitalni 
ustvarjalci ter z nami delili izkušnje in znanja.

Katere so letošnje programske novosti? Pri 
najpomembnejših digitalnih orodjih, ki jih 
uporabljamo pri svojem delu »digitalci«, bodo 
letos še bolj kot prej v ospredju praktični 
primeri in mini delavnice. Pri pojmih, kot so 
blockchain, AI, IOT… bomo letos predstavili 
primere uporabe v praksi s smernicami za 
vaša podjetja. 

Pridobili boste kontakte vodilnih  strokov-
njakov v praksi ter se pridružili Alumniju 
NETFORK Akademije, ki združuje že več kot 
250 slovenskih menedžerjev za digitalno po-
slovanje, s katerimi se boste lahko kadarkoli 
posvetovali.

Veselim se, da se nam pridružite na najbolj ce-
lovitem izobraževalnem programu za digitalno 
poslovanje v Sloveniji, kjer bomo skupaj vaše 
digitalne projekte premaknili daleč naprej!



Luka kogovšek
Strokovna področja mentorja:

• Določitev in vzpostavitev KPI-jev  
   za določanje ciljev in merjenje
   učinkovitosti doseganja ciljev
• Odločanje o pioritetah in investi- 
   cijah v razvoju, prodaji in marketingu
• Načrtovanje in izvedba avtomatiza- 
   cije marketinga in prodaje na spletu
• Optimizacija procesov v prodaji  
   in marketingu

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

Mentorji

Zoran Savin
Strokovna področja mentorja:

• Digitalna transformacija
• Digitalni marketing
• Digitalna strategija
• Poslovni modeli v digitalnem okolju
• Sodobni potrošniki

 
 01 565 52 92 
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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, obis-
kali dve podjetji in sodelovali ter imeli možnost preje-
ti 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 organizaci-
je 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 pridobitve 
celostnega znanja s področja digitalnega poslovanja, dodatno 
podrobno obravnava organizacijo iz katere udeleženec prihaja. 
Strokovnjaki za digitalni nastop pripravijo poglobljeno analizo s 
poročilom o digitalnem poslovanju organizacije in nudijo stro-
kovno pomoč pri izboljšanju le-te. V poročilu so identificirana 
vsa šibka področja spletnega nastopa, primerjava s konkuren-
co 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*

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.

*Cene ne vključujejo DDV-ja. *Cene ne vključujejo DDV-ja.



Komu je NetforK namenjen? 
 
NETFORK Akademija je namenjena VSEM, ki se 
kakorkoli spoprijemajo (ali se nameravajo v pri-
hodnosti) 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  
idejo in so se zavedali potenciala, ki ga  
prinašajo splet in digitalna orodja. 

Katera znanja in kompetence 
pridobijo udeleženci NetforK 
Akademije?

• Vodenje in doseganje rezultatov v digitalnem  
gospodarstvu.

• Razumevanje zakonitosti spletnega nakupnega  
procesa in spreminjajočih se nakupnih navad.

• Učinkovita uporaba interneta kot prodajnega in  
komunikacijskega orodja ter umestitev le-tega  
v marketinški splet.

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

• Upravljanje razvojne klime in okoliščin za spremembe, 
ki jih povzročata digitalizacija in internet.

• Obvladovanje procesa načrtovanja in postavitve spletne-
ga mesta z načrtovanjem strategije spletnega nastopa in 
določanjem ključnih indikatorjev učinkovitosti (KPI–jev).

• Učinkovita in strokovno ustrezna komunikacija s podi-
zvajalci (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 izkušn-
je 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  
akcij 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.



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

program netForK akademije 2019 
 

Modul 1 

  
 Torek, 17. september, 15:00 - 19:15

DigitaLni iZZivi in ciLji v poSLovanju

Uvod in predstavitev NETFORK Akademije ter mentorjev

 Uvod v NETFORK Akademijo 2019 
 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d.d., direktor, vodja akademije

Strategija digitalnega nastopa 
Vuk Ćosić, spletni strateg

Ključni digitalni trendi 
Zoran Savin, Digital, partner in predsednik IAB Slovenija

Modul 2 

 
 Torek, 24. september, 15:00 - 19:15 
 
 
upravLjanje DigitaLnega poSLovanja & DigitaLna tranSformacija v prakSi

 Upravljanje digitalnega poslovanja (prikaz koncepta kontinuiranih izboljšav in KPI-jev) 
 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d.d., direktor, vodja akademije

Merjenje in upravljanje učinkovitosti digitalnega poslovanja - Strategija in orodja 
Uroš Žižek, E-laborat d.o.o., partner ter vodja razvoja in raziskav

Digitalna transformacija podjetja v praksi 
Vasja Čretnik, Terme Olimia, d.d., direktor prodaje in marketinga ter prokurist 
 

Modul 3 

 Torek, 1. oktober, 15:00 - 19:15 
 
 
potrošniki, poDatki, pravni okvir poSLovanja  
  
 „Big data“ v praksi 
 Tomaž Tomšič, Iprom, d.o.o., vodja IPROM Labs

 „Customer-centricity“ za digitalno dobo (Uporaba koncepta »person«) 
 Zenel Batagelj, Valicon d.o.o., partner 
 
 Pravni vidiki spletnega poslovanja 
 Jaka Repanšek, RePublis d.o.o., partner

 



Modul 4 

 Torek, 8. oktober, 15:00 - 19:15

e-commerce - DigitaLna proDaja

 Ključni trendi digitalne prodaje v regiji in Sloveniji 
 Irena Stanjko Meršol, vodja prodaje Ceneje.si, Ceneje, d.o.o. 

 Kako prodajati na Enaa.com - kaj deluje in kaj ne?  
 Aljoša Domijan, Gambit Trade d.o.o., partner

 Poslovni izzivi in spletna prodaja podjetja Sensilab 
 Rok Hrastnik, Sensilab SA, izvršni direktor

Modul 5 

 Torek, 15. oktober, 15:00 - 19:15

SpLetno meSto - Stičišče DigitaLnih aktivnoSti

 Načrtovanje in izvedba spletnega mesta 
 Uroš Žižek, E-laborat d.o.o., partner ter vodja razvoja in raziskav

 Strateško oblikovanje uporabniške izkušnje na vseh digitalnih platformah 
 Mitja Mavsar, Blub Blub d.o.o., soustanovitelj in vodja uporabniške izkušnje

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

Modul 6 

 Torek, 22. oktober, 15:00 - 19:15

vSeBinSki marketing

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

 Učinkovita raba vsebinskega marketinga v praksi 
 Sašo Palčič, Madwise, d.o.o., direktor

 Skrivnosti uspešnega e-mail marketinga 
 Simon Meglič, ePrvak group, partner in direktor

oBISK PodJETJA: 

Medijska hiša Pro Plus d.o.o. (datum obiska bo sporočen naknadno) 
Integracija digitalnih platform v produkcijski proces medijske hiše,  
Jure Tepina, odgovorni urednik 24ur.com  

 01 565 52 92 
info@netfork-akademija.sii



Modul 7

 Torek, 5. november, 15:00 - 19:15

googLe in iSkaLniški marketing

 Izzivi optimizacije za spletne iskalnike za menedžerje – SEO 
 Uroš Okorn, Dominatus, d.o.o., partner

 SEM - Search engine marketing za odločevalce (Google Ads delavnica) 
 Luka Žnidaršič, Viberate d.o.o., digitalni strateg 

oBISK PodJETJA: 

Studio Moderna d.o.o. (datum obiska bo sporočen naknadno) 
Napredna uporaba podatkov v prodaji in marketingu na primerih Studia Moderne (CRM),  
Marko Penko, vodja trženja podatkovnih baz

Modul 8 

 Četrtek, 7. november, 15:00 - 19:15

DruŽBena omreŽja Za meneDŽerje

 Vhodni (Inbound) in pogovorni marketing, družbena omrežja - Strateški pristopi in praktični primeri 
 Jasna Suhadolc, Actuado, d.o.o., partnerica in direktorica.

 LinkedIn za poslovno uporabo - širitev poslovnih mrež, kadrovanja in trženja na LinkedInu 
 Manca Korelc, trenerka komunikacije na družbenih omrežjih.

 
GoST ModulA:  
Pogovor z zmagovalcem tekmovanja‚ ‘Naj digitalec 2019‘‘ v okviru projekta WEBSI Spletni prvaki.

Modul 9 

 Torek, 12. november, 15:00 - 19:15

DigitaLno ogLaševanje 

 Učinkovito Facebook oglaševanje, napotki in praktični primeri 
 Radoš Skrt, partner, Nasvet, d.o.o.

 Prikazno oglaševanje, uporaba podatkov in novih tehnologij za doseganje boljših rezultatov 
 Miloš Suša, iPROM d.o.o., vodja spletnih medijskih specialistov

 Praktični prikaz celovite strategije spletne promocije in povezane metrike 
 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d.d., direktor, vodja akademije

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



Modul 10 

 

 Torek, 19. november, 15:00 - 19:15

trenDi, inovacije in poSLovne priLoŽnoSti

 Mobilna realnost in trendi 
 Jurij Štukovnik, Tovarna idej d.o.o., direktor

 Inovacije in poslovne implikacije tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) - panožni primeri 
 Tanja Bivic Plankar, Blockchain Alliance Europe

 Aktualne in prihajajoče poslovne priložnosti na področju umetne inteligence, strojnega učenja,  
 obogatene in virtualne resničnosti, interneta stvari (IOT), poslovni modeli 
 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d.d., vodja akademije

Modul 11 

 Četrtek, 21. november, 15:00 - 19:15

SpLetna anaLitika in ZakLjuček

 Digitalna analitika, Google Analytics delavnica 
 Uroš Žižek, E-laborat d.o.o., partner ter vodja razvoja in raziskav. 

 Sinteza - Pregled osvojenih znanj in nasveti za uspešno delo v praksi 
 Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM d.d., vodja akademije  

PoGoVoR: 
Izzivi za managerje v digitalni dobi, 
Lovro Peterlin, managing direktor A1 Slovenija, d.d.

 

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. 

ZAGoVoRI dIGITAlnIh  
PoSloVnIh nAčRToV

torek, 10. december in sreda, 11. december 
 
Predstavitev digitalnega poslovnega načrta, ki ga 
udeleženci pripravijo pod vodstvom izbranih men-
torjev, je še zadnja naloga NETFORK akademije, 
preden nova znanja prenesejo v svoja podjetja.

 
ZAKlJučnA ZABAVA  
S SVEčAno PodElITVIJo dIPloM: 

Četrtek, 12. december

 
 01 565 52 92 

info@netfork-akademija.sii



Med že usposobLjeniMi Menedžerji 
za digitaLno posLovanje netForK aKa-
deMije 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 Ko-
per 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 Bernar-
din, 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., Liger d. o. 
o., Linea Media d. o. o., Lokalna turistična organizacija Bovec, Medis 
d. o. o., Microsoft Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Mint Interna-
tional 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 novice, Relax Turizem d. o. o., RLS merilna tehnika 
d. o. o., RRC Računalniške storitve d. d., Slovenska turistična orga-
nizacija, Solos d. o. o., Strobl+Strobl gmbh & co. kg, Telapolis d. o. 
o., Teleing d. o. o., Telekom Slovenije d.d., Terme 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., Zavaro-
valnica Triglav, d. d, Zavod za turizem Maribor…

Zakaj na  
NetforK  
Akademijo? 
 V okviru NETFORK Akademije že 12 let zapored zdru-

žujemo znanja in izkušnje najboljših slovenskih stro-
kovnjakov za digitalno poslovanje, uspešnih podjetni-
kov ter menedžerjev.

 NETFORK Akademija je edino celostno izobraževanje 
za menedžiranje digitalnega poslovanja v Sloveniji. 

 Program NETFORK Akademije vsako leto posodabl-
jamo, 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 
udeleženci spoznajo zakonitosti digitalnega okolja, 
razumejo priložnosti in ovire svoje organizacije v tem 
okolju ter znajo določiti realne cilje.

 Udeleženci programa spoznajo ključna orodja in vešči-
ne za uspešno delovanje oddelkov za digitalno poslo-
vanje ter načine za vrednotenje le-tega.

 Ker pridobljeno praktično in teoretično znanje omo-
goča menedžiranje digitalnih projektov na najvišjem 
možnem nivoju. 

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 mo-
dulih, kjer je predviden tudi gost ali več predavateljev, se predavanje podaljša za 45 minut. Posa-
mezna predavanja trajajo 60 ali 90 minut s 15 ali 30—minutnim odmorom. Natančen urnik prejme-
jo udeleženci po pošti, skupaj s povabilom na uvodno srečanje. 



izjave predavateljev & udeležencev
 
 
NETFORK Akademija je prva odskočna deska za menedžerje, da se resno spoznajo z 
internetom in prejmejo celostno razumevanje digitalnega poslovanja. Ker to danes ni več 
zgolj ključno, temveč nujno za dolgoročno preživetje vsakega podjetja. 
rok hrastnik

NETFORK Akademija je vaša bližnjica do znanja, ki ga marketingarji nujno potrebujemo 
za obvladovanje spleta. Zakonitosti za učinkovit nastop na spletu iz prve roke ter s prakso 
podkovani predavatelji, ki vam vsakokrat postrežemo z novimi trendi in dobrimi praksami.
polona kisovec 
 
 
Udeležba na NETFORK-a je nepogrešljiva za vse, ki želijo stopiti korak naprej in imeti 
prednost v bliskovito razvijajočem se svetu digitalnega biznisa. Tako raznolike skupine 
predavateljev, strokovnjakov z različnih področij, ki nas druži strast do digitalnega okolja, 
nisem zasledil nikjer v Sloveniji, niti v državah, ki jih poklicno obiskujem. Sestavni del 
predmetnika NETFORK Akademija je že od samega začetka tudi sklop, namenjen prav-
nim vidikom digitalnega poslovanja. Tu smo bili med prvimi - NETFORK je odstiral pravne 
prepreke v glavah slušateljev, ko se v digitalu o tem ni veliko govorilo. In to je še ena 
prednost NETFORK-a – izkušnje, tradicija in malo “patine”, ki jo s seboj nosijo prekaljeni 
predavateljski mački. 
jaka repanšek 
 
 
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 internet. Čestitke za okroglo ob-
letnico! V digitalnem svetu, kjer je zaradi kompleksnosti in dinamike vsakega posamezne-
ga področja težko ostati fokusiran na več kot eno področje ali kanal, ponuja NETFORK 
Akademija z vso svojo tematsko razvejanostjo in s številnimi strokovno usposobljenimi 
predavatelji ravno širino, ki jo nekdo, ki se želi resno ukvarjati z digitalnim marketingom, 
nujno potrebuje. Vsi, ki imajo vsaj malo menedžerskih ambicij, bodo na NETFORK Akade-
miji dobili vse potrebno znanje, da bodo lahko sami razumeli kompleksnost in dogajanje 
v svetu digitalnega marketinga, da bodo lahko delegirali 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). 
radoš Skrt 
 
 
NETFORK Akademija je zbirka 11 modulov in 30 predavanj o ključnih segmentih digi-
talnega poslovanja. Združuje največje strokovnjake na slovenskem prostoru, ki na svojih 
predavanjih udeležencem predstavimo vrsto aktualnih najboljših praks. Priporočam jo 
vsakomur, ki je vpet v delovanje podjetja na ravni marketinga, prodaje, PR-a, HR-a in 
tudi menedžmenta.  Izjemno sem vesela, da imam priložnost tudi sama deliti znanje na 
NETFORK-u. 
manca korelc

 
V slovenskem digitalnem svetu je veliko izobraževalnih projektov, a le malo res kakovost-
nih in celovitih. Netfork in njegovi ustvarjalci so eni redkih, morda edini, ki svoj program 
gradijo in izboljšujejo že desetletje. Udeleženec dobi priložnost, da vsrka znanje skozi 
perspektivo zelo različnih izkušenih strokovnjakov za digitalni biznis, oblikovanje in tehno-
logije. Priporočam!
mitja mavsar 
 

NETFORK Akademija je zagotovo investicija, v katero je v času digitalnega 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 marketinga in prodaje pa vse do notranje organizacije in posameznih delovnih 
procesov. Tisti, ki ima NETFORK znanje, je že danes vreden več! 
Zoja Bevc 

 
Upravljanje družbenih omrežij, iskalni marketing, spletne trgovine, uporabniška izkušnja 
— vse to so pojmi, ki so povezani s spletnim poslovanjem, 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 strokov-
no znanje, predvsem pa celovito strategijo, kaj želi podjetje s spletnimi aktivnostmi dose-
či. Z NETFORK-a boste odšli opremljeni s tem zavedanjem in znanjem.  
Simona kruhar gaberšček 
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