V A B I L O
k sodelovanju in prijavi na izobraževanje
v projektu

R A Z V O J N O P A R T N E R S T V O
V I L L A F A B I A N I
Villa Fabiani, vinogradniško posestvo iz Kobdilja, začenja razvojni projekt, v katerem želi ustvariti
novo blagovno znamko, s katero bodo domači pridelovalci ter ponudniki storitev Krasa in Brkinov s
skupnim nastopom okrepili svojo prisotnost na tržišču. Na brezplačne delavnice ste vabljeni vsi, ki
vas tovrstno povezovanje zanima.
V treh 4-urnih srečanjih bo priložnost, da se bolje spoznamo in pregledamo priložnosti za
sodelovanje.
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Delavnica bo izvedena na sedežu Inkubatorja d. o. o. Sežana,
Kraška ulica 2, 6210 Sežana, s pričetkom ob 17. uri.
Prijave zbiramo do 15. novembra 2021. Prijavite se lahko TUKAJ.
Na izobraževanje ste vabljeni tudi udeleženci, ki ne želite biti člani partnerstva.
Udeležba je brezplačna.
*Izobraževanje bo potekalo v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT - pogoj.

četrtek,

18. 11.

2021

Design thinking
Enej Gradišek

Vsebina
Razumevanje pomena uporabniške izkušnje,
razumevanje in uporabo Design Thinking metodologije v praksi,
pregled primerov reševanja kompleksnejših izzivov s strukturiranim
pristopom oblikovalskega razmišljanja. Oblikovalsko razmišljanje za
storitve.
Izkustvena delavnica - doživetje Design Thinking pristopa na
praktičnem primeru
Delavnica omogoči drugačen pogled na inoviranje, razvoj storitev in
produktov ter predstavlja prednost pred konkurenco

O predavatelju
Enej Gradišek, magister mednarodnega poslovanja v podjetju CorpoHub
dela

kot

Acceleration

Manager

in

skrbi

za

pospeševanje

poslovnih

modelov, strategij, procesov in transformacij v organizacijah. Podjetjem,
zunanjim in notranjim startup ekipam pomaga, da delajo prave, vredne
stvari na pravi način in spodbuja njihov poslovni razvoj. Mentoriral je
več kot 80 startup oz. razvojnih ekip, sodeloval na večih innovation
vikendih

in

kot

član

komisije

ocenjeval

startup

ekipe

za

razpise

Slovenskega podjetniškega sklada. Pri delu kombinira design thinking in
lean startup ter agilne metode dela.

četrtek,
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Iskanje poti do kupcev

Lilijana Mikluš in Dobran Juričan

Vsebina
Naši zmagovalni poslovni modeli danes in jutri,
segmentacija kupcev in njihovo ravnanje,
trije nivoji vrednosti (funkcionalna, monetarna, zaznana),
trije načini prodaje,
Kaj želimo, da ljudje čutijo glede blagovne znamke?
V čem smo bistveno drugačni in v čem smo podobni vsem ostalim?
Naša strategija:
Kaj je zmaga za naš podjem?
Kje bomo igrali, da zmagamo?
Kako igrati, da zmagamo?
Kaj so naše temeljne zmožnosti, ki omogočajo zmago?
Kateri menedžmentski sistemi in ukrepi mi pomagajo pri izvrševanju
strategije?

O predavateljici
Lilijana Mikluš je višja strokovnjakinja za področje tržnih raziskav in
vedenja potrošnikov, Atlantic Grupa d.d.
Radovednost in večna želja po raziskovanju, sta jo v življenju pripeljala na
različne konce Evrope od Danske do Združenega Kraljestva, kjer je živela,
študirala in delala več kot sedem let.
Glede na njene glavne driverje, ni nič čudnega, da je svojo pot tudi na
domačih tleh našla prav na področju raziskav trga, ljudi, navad, priložnosti
za širjenje blagovnih znamk in podobnih področij.

četrtek,

2. 12.

2021

Trženje in razvoj blagovne
znamke
Lilijana Mikluš in Dobran Juričan

Vsebina
IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE:
Kaj je bistvo blagovne znamke v 3 besedah?
Ažuriranje vizije, misije, aspiracij, obljub, vizualne identitete,
konkurenčno okolje in odjemalci.
Katera od področij so pomembna, a še ne dovolj definirana?
RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE produktov ali storitev:
Danes,
jutri.
TRŽENJE :
Produkt, cena, promocija in prostor,
+P.
AKCIJSKI PLAN

O predavatelju
Dobran Juričan ima 15 letne izkušnje v vlogi management konsultanta, interim
managerja in/ali executive coacha ter poslovnega trenerja, ki pri svojem delu
integrira discipline, kot so: Strategija in Planiranje (BSC, Hoshin Kanri), Lean
Management, Lean Manufacturing, Continuous Process Improvement (CPI),
Business Process Management (BPM) / Business Process Reengineering (BPR),
Business Model Generation & Innovation, Organization Development (OD),
Change Management, Executive Coaching and Leadership.

