
SVETOVANJE



Vaši izzivi, naše rešitve

Kako povečati prodajo? 

Kako se čim hitreje prilagoditi novim poslovnim 
modelom in  tržnim razmeram 
(digitalizacija okolja)?

Ali se investicija v spletni projekt splača? 

Kateri so najbolj učinkoviti digitalni kanali?  

Kako izbrati najboljšega izvajalca za digitalni 
nastop? 

Kako dohajati hitro spreminjajoče se trende v 
marketingu?

Kako izstopati in biti relevanten v poplavi 
oglaševalskih  akcij in sporočil?



Naše kompetence

15 let izkušenj z digitalnim poslovanjem in 
komuniciranjem.

Strokovno znanje in praktične izkušnje. 

Neodvisno svetovanje na osnovi dejstev. 

Popolna transparentnost. 

Svetovanje največjim slovenskim podjetjem. 

50 mio več prodanih izdelkov in storitev naših 
naročnikov?

Izkušena ekipa svetovalcev.

Najobsežnejši nabor podatkov in informacij o 
potrošnikih.



Zgodbe o uspehu



Komu pomagamo?

LASTNIKOM IN MENEDŽERJEM PODJETIJ
Pomagamo vam ustvariti načrt, da boste investirali v pristope, ki so 
pomembni za vas. Pomagamo vam zastaviti cilje in vzpostaviti analitične 
sisteme za merjenje in izboljšave.

MARKETINŠKIM MENEDŽERJEM TER VODJEM 
DIGITALNEGA MARKETINGA IN E-POSLOVANJA 
Pomagamo vam dobiti kar največ iz vsakega ključnega digitalnega 
kanala kot tudi iz prisotnosti na spletu in v družbenih omrežjih.

SPECIALISTOM DIGITALNEGA MARKETINGA
Ne glede na to, katere digitalne kanale upravljate - družbena omrež-
ja, SEO, e-mail marketing, spletno analitiko ipd. - lahko z našo pomoč-
jo njihove učinke še izboljšate.



Strateško svetovanje

PODPORA PRI 
 ODLOČANJU

Za preudarno poslovno 
 odločitev pred investicijo 

 v digitalni projekt.

STRATEGIJA
Za večjo prodajo in širitev 

 poslovanja z uporabo 
 digitalnih medijev.

IZOBRAŽEVANJE
Za učinkovito e-ekipo 
 in organizacijo dela na 

 področju digitala.



Operativno svetovanje

ARHITEKTURA  IN 
OPTIMIZACIJA

Za učinkovite spletne 
in  mobilne strani ter 

 aplikacije.

SPLETNA ANALITIKA
Za jasno sliko in 

 odločanje na osnovi 
 dejstev.

UPRAVLJANJE 
DRUŽBENIH 

OMREŽIJ
Za zavezništvo z  vašimi 
kupci in  njihovo pomoč 

pri  vaši prodaji.



Naši strokovnjaki

Lucie Pokorna 
Tehnični vodja področja 

za svetovanje ter snovalka 
 trženjskih konceptov in 
 specialistka za spletno 

analitiko.

Simon Cetin 
Podjetnik z več kot 

15-letnimi izkušnjami s 
področja interneta, spletnih 

medijev in digitalnega trženja.

Sebastjan Pirih 
Specialist za digitalne 

koncepte.

Andrej Beširevič
Specialist za digitalne 

koncepte.

Simon Struna
Vodja projektov v podjetju 

iPROM in eden vodilnih 
poznavalcev infrastrukture za 

digitalno oglaševanje.

Leon Brenčič
 Večletne izkušnje s področja 

svetovanja oglaševalcem 
glede uspešne komunikacije 
v digitalnem okolju, snovalec 
novih digitalnih oglaševalskih 

produktov.

Melita Gulja
 Specialistka za korporativno 
komuniciranje in vsebinski 

marketing.

Igor Mali 
Dolgoletni direktor prodaje 

na področju digitalnega 
oglaševanja doma in v tujini, 

izkušeni poznavalec tako 
slovenskega kot  evropskega 

digitalnega trga.



Veselimo se sodelovanja z vami. 
Hvala za zaupanje.

iPROM, d. o. o.
 Šlandrova ulica 4B
 1231 Ljubljana - Črnuče

 Slovenija

 +386 (0)1 51 10 750

 +386 (0)1 51 10 783

 info@iprom.si

 www.iprom.si


