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MENEDŽER ZA DIGITALNO POSLOVANJE
september — december | strokovno izobraževanje | 30 predavanj

www.netfork-akademija.si
PARTNERJI:

Spoštovani bodoči Menedžerji za digitalno poslovanje!

Zakaj se udeležiti NETFORK akademije?

Znanje, argumentirano odločanje na podlagi podatkov,
vedenje o trendih in novostih, agilnost in pripravljenost
na ukrepanje so elementi, ki nas v času kriz, kot je tudi
trenutna korona kriza, povlečejo na stran strateško
pogumnih poslovnih odločitev.

•

Med korona krizo je digitalni posel doživel razcvet.
Moja teza je, da smo v dveh mesecih v Sloveniji doživeli razvoj na področju digitalnega poslovanja, ki bi sicer trajal 2 do 3 leta. Zato je še toliko bolj pomembno,
da smo na pravi strani, na digitalni strani. Tam so naši
odjemalci, kupci, komitenti, partnerji in drugi deležniki.
Zato moramo biti tam tudi mi, na prav način, na pravem mestu, ob pravem času.
NETFORK Akademija je na pravi strani že 13. leto
zapored. Tudi letos smo v programu in v načinu izvedbe
zaobjeli aktualne trende in povabili najboljše predavatelje in poznavalce digitalnega poslovanja. Slednje
bomo letos še dodatno nagovorili, da se osredotočijo na
primere iz prakse.
Obiskali bomo dva zelo uspešna podjetja in se na lastne
oči prepričali, kako delujejo najboljši na spletu in izven
njega.

•
•
•

•

Ker želite vaše podjetje pripeljati na pravo,
digitalno stran.
Ker želite, da vas izkušeni mentorji vodijo skozi
pripravo digitalnega poslovnega načrta za vaše
podjetje.
Ker želite pridobiti znanja in kontakte več kot 28
senior predavateljev, s skupaj več kot 350 leti izkušenj v
digitalnem poslu.
Ker se želite pridružili Alumniju NETFORK Akademije,
ki združuje že več kot 250 slovenskih menedžerjev
za digitalno poslovanje, s katerimi se boste lahko kadar
koli posvetovali.
Ker želite postati Menedžerji za digitalno poslovanje
tudi vi!

Z velikim spoštovanjem in veseljem letos vodenje NETFORK Akademije prevzemam s strani Luke Kogovška,
ki je pred tem to prevzel od mojega brata Primoža.
Veselim se srečanja z vami, popotovanja skozi digitalne
izzive, ki jih bomo videli izključno kot nove priložnosti, in
druženja na najbolj celovitem izobraževalnem programu za
digitalno poslovanje v Sloveniji.
Se vidimo septembra.
Uroš Žižek,
vodja akademije









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

Digitalni poslovni načrt
Spletna prijava na:
www.netfork-akademija.si

Vsak udeleženec ob svetovanju in pomoči izbranega
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 izbrani 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
…

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

Mentorji

UROŠ ŽIŽEK

Strokovna področja mentorja:

• Postavitev in upravljanje
•
•
•
•

analitičnih modelov podjetij
Uporabniška izkušnja
Optimizacija nakupnega procesa
Digitalna strategija
Upravljanje spletnega nastopa

LUKA KOGOVŠEK

ZORAN SAVIN

Strokovna področja mentorja:

Strokovna področja mentorja:

• Določitev in vzpostavitev KPI-jev
za določanje ciljev in merjenje
učinkovitosti doseganja ciljev
• Odločanje o prioritetah in investicijah v razvoju, prodaji in marketingu
• Načrtovanje in izvedba avtomatizacije marketinga in prodaje na spletu
• Optimizacija procesov v prodaji
in marketingu

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

Programi
Osnovni program

Mentorski program

V okviru osnovnega programa bodo udeleženci:

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 strokovno pomoč pri izboljšanju le-te. V poročilu
so identiﬁcirana vsa šibka področja spletnega nastopa, primerjava s konkurenco in konkretna priporočila za izboljšanje.



Pridobili praktična in teoretična znanja za upravljanje celostnega digitalnega poslovanja svoje organizacije.



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



Tekom programa bodo razvijali strategijo in taktike za nastop in poslovanje svojega podjetja (organizacije) na internetu.



Izbrali bodo svojega mentorja in s pomočjo individualnih svetovanj ter konzultacij pripravili digitalni
poslovni načrt namenjen spletnemu nastopu organizacije, iz katere prihajajo.



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

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*

Cena: 2.500,00 EUR*
*Cene ne vključujejo DDV-ja.

*Cene ne vključujejo DDV-ja.

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.

Izvedba v primeru omejitev zaradi
epidemija korona virusa COVID 19
NETFORK Akademije 2020 bo v primeru omejitev
zaradi epidemije izvedena na daljavo. Izvajala se bo
v obliki interaktivnih video konferenc. Udeleženci
ne bodo prikrajšani za nobena znanja in izkušnje.
V primeru izvedbe NETFORK Akademija,
bomo udeležencem priznali 25 % popust.

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 projektov,
spletnega uredništva in spletnega poslovanja.
Upravljanje razvojne klime in okoliščin za spremembe, ki
jih povzročata digitalizacija in internet.
Obvladovanje procesa načrtovanja in postavitve spletnega
mesta z načrtovanjem strategije spletnega nastopa in določanjem ključnih indikatorjev učinkovitosti (KPI–jev).
Učinkovita in strokovno ustrezna komunikacija s podizvajalci (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
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.

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
idejo in so se zavedali potenciala, ki ga
prinašajo splet in digitalna orodja.

i
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Program NETFORK Akademije 2020
MODUL 1:

Digitalni izzivi

Torek, 22. september, 15:00 – 19:15

Uvod v NETFORK Akademijo 2020,
Uroš Žižek, E-laborat, partner ter vodja razvoja in raziskav, vodja akademije
Strategija digitalnega nastopa,
Vuk Ćosić, spletni strateg
Ključni digitalni trendi,
Zoran Savin, Digital, partner in predsednik IAB Slovenija
Moderno voditeljstvo,
Miha Lavtar, OPtiWEB, direktor

MODUL 2:

Digitalna transformacija

Torek, 29. september, 15:00 – 19:15

Upravljanje digitalnega poslovanja (Prikaz koncepta kontinuiranih izboljšav in KPI-jev),
Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM (Ona-on.com), direktor
Merjenje in upravljanje učinkovitosti digitalnega poslovanja,
Uroš Žižek, E-laborat, partner ter vodja razvoja in raziskav, vodja akademije
Digitalna transformacija podjetja v praksi,
PRIMER DOBRE PRAKSE
Vasja Čretnik, Terme Olimia, direktor prodaje in marketinga ter prokurist

MODUL 3:

Potrošniki, podatki in pravni okviri poslovanja
Torek, 6. oktober, 15:00 – 19:15

»Big data« v praksi,
Tomaž Tomšič, Iprom, d.o.o., vodja IPROM Labs
»Customer-centricity« za digitalno dobo - Uporaba koncepta person,
Zenel Batagelj, Valicon, partner
Pravni vidiki digitalnega poslovanja,
Jaka Repanšek, RePublis, partner

MODUL 4:

Digitalna prodaja (E-commerce)
Torek, 13. oktober, 15:00 – 19:15

Ključni trendi digitalne prodaje v regiji in Sloveniji,
Irena Stanjko Meršol, Ceneje.si, vodja prodaje
Kako prodajajo na Enaa.com – Kaj deluje in kaj ne,
Aljoša Domijan, Gambit Trade, partner

PRIMER DOBRE PRAKSE

MODUL 5:

Spletno mesto – Načrtovanje, izvedba in upravljanje
Torek, 20. oktober, 15:00 – 19:15

Načrtovanje in izvedba spletnega mesta,
Uroš Žižek, E-laborat, partner ter vodja razvoja in raziskav, vodja akademije
Strateško oblikovanje uporabniške izkušnje na vseh digitalnih platformah,
Mitja Mavsar, Blub Blub, soustanovitelj in strokovnjak za uporabniško izkušnjo
Prodajno usmerjeno pisanje za splet,
Polona Kisovec, 121 marketing, partnerica in direktorica

POČITNICE (enotedenski premor)
MODUL 6:

Vsebinski marketing

Torek, 3. november, 15:00 – 19:15

Novi elementi vsebinskega marketinga,
Igor Savič, PM, partner
Učinkovita raba vsebinskega marketinga v praksi,
Sašo Palčič, Madwise, direktor
Skrivnosti uspešnega e-mail marketinga,
Simon Meglič, ePrvak, partner in direktor

PRIMER DOBRE PRAKSE

i
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MODUL 7:

Google in iskalniški marketing
Torek, 10. november, 15:00 – 19:15

Optimizacije za spletne iskalnike za menedžerje – SEO,
Uroš Okorn, Dominatus, partner
SEM – Search engine marketing (Google Ads),
Luka Žnidaršič, Bulb Bulb

MODUL 8:

Digitalni marketing in družbena omrežja
Torek, 17. november, 15:00 – 19:15

Vhodni (»Inbound«) in prodaja (Družbena omrežja…) – Strateški pristopi in praktični primeri,
Jasna Suhadolc, Actuado, ustanoviteljica in direktorica
LinkedIn za poslovno uporabo – Širitev poslovnih mrež, kadrovanja in trženja na LinkedInu,
Manca Korelc, trenerka komunikacije na družbenih omrežjih
Pogovor z Naj digitalcem WEBSI 2020

MODUL 9:

Digitalno oglaševanje

Četrtek, 19. november, 15:00 – 19:15

Učinkovito Facebook oglaševanje – Napotki in praktični primeri,
Radoš Skrt, Nasvet.com
Prikazno oglaševanje – Uporaba podatkov in novih tehnologij za doseganje boljših rezultatov,
Miloš Suša, iPROM, spletni medijski specialist
PRIMER DOBRE PRAKSE

MODUL 10:

Trendi, inovacije in poslovne priložnosti
Torek, 24. november, 15:00 – 19:15

Mobilna realnost in trendi,
Jurij Štukovnik, Tovarna idej, direktor
Nove poslovne priložnosti in novi poslovni modeli – Umetna inteligenca (AI), strojno učenje
(ML) , virtualna resničnost (VR), internet stvari (IoT), tehnologija verižnih blokov (blockchain),
Luka Kogovšek, MBA, VenetiCOM (Ona-on.com), direktor

MODUL 11:

Spletna analitika in zaključek
Četrtek, 26. november, 15:00 – 19:15

Digitalna analitika,
Uroš Žižek, E-laborat, partner ter vodja razvoja in raziskav, vodja akademije
Google Analytics – orodje za menedžerje,
Nuša Gvajc, E-laborat
Optimizacija uporabniške izkušnje,
Anna Minoga, E-laborat
Sinteza - Pregled osvojenih znanj in namigi za uspešno delo v praksi,
Uroš Žižek, vodja akademije

Zagovori individualnih digitalnih projektov

Sreda, 2. december in četrtek, 3. december – ura po dogovoru

Podelitev diplom & zabava

Četrtek, 3. december – ob večernem času

i
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Obiska 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.

Sensilab SA,

Gostitelj in predavatelj: Rok Hrastnik, izvršni direktor

Poslovni izzivi in spletna prodaja podjetja Sensilab

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.

Zakaj na
NETFORK
Akademijo?











V okviru NETFORK Akademije že 12 let zapored
združujemo znanja in izkušnje najboljših slovenskih
strokovnjakov za digitalno poslovanje uspešnih
podjetnikov ter menedžerjev.
NETFORK Akademija je edino celostno izobraževanje
v Slovenii za menedžiranje digitalnega poslovanja.
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
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
veščine za uspešno delovanje oddelkov za digitalno
poslovanje ter načine za vrednotenje le-tega.
Ker pridobljeno praktično in teoretično znanje
omogoča menedžiranje digitalnih projektov na
najvišjem možnem nivoju.

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., Liger 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 novice, 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., 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., Zavarovalnica Triglav, d. d, Zavod za turizem Maribor…

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 pravnim 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 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 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 Akademiji 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 digitalnega 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 kakovostnih 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
tehnologije. 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 strokovno znanje, predvsem pa celovito strategijo, kaj želi podjetje s spletnimi aktivnostmi
doseči. Z NETFORK-a boste odšli opremljeni s tem zavedanjem in znanjem.
Simona Kruhar Gaberšček

Spletna prijava na:
www.netfork-akademija.si
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