25. JANUAR 2022, med 9.00 in 12.30
on-line preko orodja Zoom.
Ste se odločili za digitalno transformacijo, pa vam na poti stoji
izdelava digitalne strategije?
Ne veste kako se lotiti transformacije in za kaj bi sploh rabili
digitalno strategijo?
Vas zanima na praktičnem primeru, kako se lotite priprave ali
izboljšanja vaše digitalne strategije?

👉 PRIJAVA 👈
Prijave sprejemamo do 23.1.2022 oz. do zapolnitve mest.

Projekt »SPOT POMURJE 2018-2022«
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija

STROKOVNI IZVAJALEC DELAVNICE
Blaž Branc - Baltazar consulting
Od leta 2007 izvaja consulting, predavanja in treninge s področja (start-up) podjetništva, razvoja
organizacij, prodajne komunikacije, produktnega (re)inženiringa, inoviranja, in virtualizacije v
poslovnem komuniciranjju.
V zadnjem obdobju za naročnike vodi projekte digitalizacije poslovanja in razvoja posla skozi digitalna
orodja. Sodeloval je s številnimi domačimi in tujimi organizacijami, kot so Austrian Airlines, HewlettPackard, Samsung, Toshiba, Astellas Pharma, Atlantic Grupa, Mimovrste=), Simobil, Studio Moderna,
Talum, Lesnina, Generali, Gorenje, Združenje Manager, Intesa Sanpaolo, Helios idr.

Delavnica bo praktično naravnano!

VSEBINA - PROGRAM
Vloga digitalne strategije v procesu digitalne transformacije
Pomembnost strateškega dokumenta za sodelovanje na SPS/SPIRIT ipd. razpisih
Struktura digitalne strategije
Ključna področja (produkcijsko-komercialni fokus)
Predstavitev priprave in vsebine digitalne strategije na praktičnem primeru

PRIVOLITEV
Z oddano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene vabljenja za
delavnico dne 25.1.2022. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na delavnici pa
dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega
projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice
fotografirana.
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000
Murska Sobota.
Projekt »SPOT SVETOVANJE POMURJE«
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija

