Kaj pravijo naši člani
Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.:
»Ena najvažnejših lastnosti zares kakovostnih študijev je vzpostavitev močnih vezi med
študenti, ki so lahko kasneje izjemnega pomena tako pri začetku kot rasti karierne poti.
Visoko kakovostni študiji imajo namreč vgrajeno pozitivno povratno zanko, da se na njih
vpisujejo najbolj nadarjeni študenti, ki so kasneje tudi na poklicni poti najbolj uspešni.
Druženje skozi dogodke Alumni združenja ne le da pomaga vzdrževati tekom študija
pridobljene vezi, ampak tudi kakovostno omogoča odprte kontakte med različnimi
generacijami diplomirancev, saj vsi izhajamo iz podobnega okolja in se zavedamo že
vnaprej, da so naši sočlani podobnega ozadja kot mi sami.«
Mateja Jesenek, CEO at Intersport IDI d.o.o.:
»Moramo vlagati v prihodnost in v ljudi prihodnosti. Potrebujemo ljudi z novo energijo
in idejami, z znanjem in močno voljo. Za pomembne premike potrebujemo ljudi, ki so
inovativni in odločeni, da popeljejo gospodarstvo in družbo na boljšo pot. Pri tem ima
Alumni združenje MBA Radovljica pomembno vlogo, saj predstavlja vez med ljudmi
trenutne in preteklih generacij študentov IMB. V mednarodnem okolju, kjer so pogoji vse
bolj zahtevni, lahko dosežemo več in ustvarjamo nove vrednote le skozi sodelovanje.«
Darko Dujič, Country Business Development Manager at Google Adriatic:
»Močno in aktivno alumni združenje je pomemben del ugleda vsake izobraževalne
ustanove. Je odsev kakovosti in relevantnosti njenega programa. Dve desetletji poslovnih
izkušenj in znanj diplomantov IMB so premoženje na katerem gradi Alumni združenje
MBA Radovljica. Združenje že od začetka delovanja aktivno povezuje vse generacije. Na
ta način je stkana pomembna vez med uspešno domačo in mednarodno poslovno prakso
ter vedno svežim in aktualnim akademskim znanjem IMB programa, kar je eden izmed
vzvodov gospodarskega razvoja in konkurenčnosti.«

Kaj pravijo naši pokrovitelji
Tjaša Kolenc Filipčič, vodja trženjskega komuniciranja Zavarovalnice Triglav:
»So stvari, v katere ne dvomimo. Zgodba, ki jo piše Alumni združenje MBA Radovljica,
je navdih. Izobraževanje, povezovanje članov, ki predstavljajo ključne lastnosti za
preboj posameznikov, kakor tudi podjetij in naše širše družbe: odličnost, strokovnost in
sodelovanje. Zavarovalnica Triglav že številna leta sodeluje z Alumni združenjem MBA
Radovljica, ki predstavlja ta navdih.«
Tina Škerlj, Senior Advisor at PwC:
»Pokrovitelji Alumni združenja MBA Radovljica se zavedajo, da so dobri in izbrani kadri, ki
skrbijo za svojo izobrazbo, temelj za uspešno in konkurenčno podjetje. Alumni združenje
namreč s svojo dejavnostjo skrbi tako za strokovno kot tudi za neformalno povezanost
svojih članov in partnerjev. Networking ima v poslovnem svetu veliko vlogo, sploh če gre
za ključne nosilce razvoja v gospodarstvu, ki so člani združenja.«
Matjaž Bavdek, direktor družbe MDS IT d.d.:
»Kot bivši študent vrsto let podpiram študij zaradi pozitivne izkušnje, ki jo je zame
predstavljal ta študij. Mislim, da bi lahko vsi bivši študentje razmišljali na podoben način,
še posebej tisti, ki si niso sami plačali šolnine.«

Pokroviteljski paketi
Generalni pokrovitelj

Pokroviteljski znesek po dogovoru (15% popust ob zavezi za triletno sodelovanje pri letnem
pokroviteljskem znesku)
Paket generalnega pokrovitelja se oblikuje individualno. Generalni pokrovitelj lahko poleg obstoječih
aktivnosti in ugodnosti v sodelovanju z Alumni združenjem oblikuje tudi druge promocijske aktivnosti.

Glavni pokrovitelj

Pokroviteljski znesek: 1.600 EUR + DDV (10% popust ob zavezi za triletno sodelovanje pri letnem
pokroviteljskem znesku)
• Dostop do Alumni MBA Radovljica LinkedIn skupine z možnostjo vpogleda v člane in objavljanja
delovnih mest
• Udeležba na dveh ciklusih predavanj domačih ali tujih profesorjev v sklopu študija IMB za dve osebi
• 4 brezplačne vstopnice za udeležbo na MBA Radovljica Gala ples dogodku (40% popusta pri nakupu
dodatnih vstopnic)
• Omemba pokrovitelja v uvodnem nagovoru na MBA Radovljica Gala ples dogodku
• Objava oglasa ali PR sporočila v časopisu Retro v velikosti četrtine A4 strani (105 x 148 mm)
• Objava logotipa glavnega pokrovitelja v vseh promocijskih materialih za Alumni MBA Gala in
Cocktail Party, v časopisu Retro, na spletni strani združenja, v oglasu za MBA Radovljica Gala v časniku
Finance, v e-obvestilih članom (newsletter) ter na vseh drugih promocijskih materialih združenja
Pokrovitelj
Pokroviteljski znesek: 800 EUR + DDV (5% popust ob zavezi za triletno sodelovanje pri letnem
pokroviteljskem znesku)
• Dostop do Alumni MBA Radovljica LinkedIn skupine z možnostjo vpogleda v člane in objavljanja delovnih
mest
• Udeležba na enem ciklusu predavanj domačih ali tujih profesorjev v sklopu študija IMB za eno osebo
• 2 brezplačni vstopnici za udeležbo na MBA Radovljica Gala ples dogodku (20% popusta pri nakupu dodatnih
vstopnic)
• Objava logotipa glavnega pokrovitelja v vseh promocijskih materialih za Alumni MBA Gala in Cocktail Party,
v časopisu Retro, na spletni strani združenja, v oglasu za MBA Radovljica Gala v časniku Finance, v e-obvestilih
članom (newsletter) ter na vseh drugih promocijskih materialih združenja

Ostale možnosti pokroviteljstva

Dogovoriti se je možno za posebne, individualne oblike pojavljanja, ki se prilagajajo glede na potrebe in interese
pokrovitelja. Oblike pokroviteljstva, ki niso v standardni ponudbi, so npr.: gostitelj, pokrovitelj pogostitve, pokrovitelj
večernega programa, pokrovitelj srečelova, pokrovitelj samostojnega dogodka ipd. Pokroviteljstvo dogodka prinaša
ekskluzivno oblikovanje pokroviteljskega paketa. Na podlagi interesa podjetja Alumni pripravi ponudbo pozicioniranja
pokrovitelja na dogodku in vključitev pokrovitelja v scenarij dogodka.

Možna je tudi DONACIJA Alumni združenju MBA Radovljica.
Naš kontakt:
Alumni združenje MBA Radovljica,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@alumni-mba.com
Telefon: 031 697 353

TR: 30000-0004883598 pri Sberbank banka d.d
Alumni združenje MBA Radovljica je zavezanec za DDV,
davčna št. SI14724286.

Alumni združenje
MBA Radovljica
Alumni združenje MBA Radovljica združuje več kot 800 uspešnih diplomantov in magistrov
mednarodnega podiplomskega študijskega progama Poslovodenje in Organizacija (IMB) na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki velja za vodilni in najintenzivnejši redni magistrski program
v tem delu Evrope in ga lahko postavimo ob bok najboljšim programom te vrste na svetu.
Skupaj s partnerji združenja naši člani že 27 let tvorijo uspešno poslovno mrežo, ki predstavlja
pomemben del poslovnega sveta v Sloveniji in regiji in ustvarja utrip tega gospodarskega
prostora ter odločilno vpliva na javno mnenje.

Namen alumni združenja je spodbujati in krepiti močne vezi tako med starejšimi generacijami
kot tudi med tekočo generacijo študentov in bodočimi delodajalci. S svojimi aktivnostmi
združenje ponuja možnosti za stalno vseživljenjsko učenje in vključevanje v različne
dejavnosti, kot so štipendijski sklad, izdaja časopisa RETRO, mentorski program ter razni
družabni in strokovni dogodki.

27-letna tradicija programa IMB
Zgodba uspešnega programa se je začela leta 1993. Potreba slovenskega poslovnega
sveta po kvalitetnih vodilnih kadrih, s sodobnim in globalno uveljavljenim znanjem, je
vodila doktorja Janeza Prašnikarja in njegove sodelavce k oblikovanju MBA programa za
bodoče odlične vodilne menedžerje.
Program se je v 26 letih razvil v konkurenčnega, primerljivega s svetovno priznanimi
programi in bil leta 2018 in 2019 s strani britanskega poslovnega časopisa Financial Times
uvrščen na lestvico stotih najboljših na svetu.

Naše aktivnosti

Vodenje Fundacije Alumni MBA Radovljica
Fundacija Alumni MBA Radovljica je neprofitna organizacija, ki jo je leta 2018 ustanovilo združenje
Alumni MBA Radovljica. Namen ustanovitve je podpreti študijsko izobraževanje in integracijo
magistrskega programa v mednarodno okolje skozi bogatenje in podporo akademskim
dejavnostim. Poslanstvo Fundacije je mladim ponuditi možnost vključitve v program IMB ter jim
tako neposredno omogočiti, da dosežejo odličnost v akademskem okolju ter se vključijo v
konkurenčni poslovni svet.

Program mentorstev
V združenju verjamemo, da IMB študij oblikuje profil magistrov, ki ima odlične delovne navade, je
splošno in strokovno razgledan in ima znanje ter veščine za uspešno delo z ljudmi v poslovnem
svetu. Da študentom omogočimo vpogled in jim olajšamo prihod v poslovni svet s pomočjo
deljenja izkušenj, znanja in nasvetov, jih povežemo v sodelovanje s člani predhodnih generacij –
managerji uglednih slovenskih podjetij.

Družabni in strokovni dogodki
»MBA Radovljica Gala večer« je naš največji družabni
dogodek, ki ga obišče več kot 200 članov, prijateljev in
partnerjev združenja. Jesenski dogodek »The new beginning«
pa je priložnost, da spoznamo in k pričetku študija pospremimo
novo generacijo študentov IMB. Med letom se imajo člani
možnost podružiti tudi na manjšem »Afterwork drink«
dogodku. Študentje programa IMB vsako leto sodelujejo tudi
pri pripravi programa Poslovne konference Portorož (PKP), ki
jo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani organizira
Časnik Finance.

Društveni časopis RETRO
Društveni časopis RETRO izhaja trikrat letno in predstavlja najpomembnejšo
publikacijo združenja. Društveni časopis RETRO je brezplačen. Zadnje številke
časopisa si lahko ogledate tukaj.

Zakaj postati pokrovitelj Alumni združenja MBA Radovljica?
Uporabno znanje in uspešni sodelavci so danes ključna konkurenčna prednost podjetja in v Alumni
združenju MBA Radovljica smo veseli, da vam lahko ponudimo oboje. Z vašim pokroviteljskim prispevkom
bomo še uspešneje izvedli naše aktivnosti in še tesneje povezali vaše podjetje s slovensko poslovno
javnostjo. S sodelovanjem v programu mentorstev boste dobili neposreden dostop do perspektivnih in
nadarjenih študentov programa IMB in tako lažje izpolnili vaše kadrovske potrebe. S prisotnostjo na MBA
Radovljica Gala večeru ali katerem izmed ostalih dogodkov, se boste lahko srečali z našimi člani,
pokrovitelji in partnerji, vaše podjetje pa bomo kot pokrovitelja predstavili obiskovalcem. Prepoznavnost
je cilj do uspeha. Z možnostjo neposredne promocije v ciljni skupini gospodarstvenikov in akademikov s
področja menedžmenta dvigate prepoznavnost in ugled vašega podjetja, hkrati pa vzpostavljate pristne
stike s posamezniki, ki bodo ali pa že opravljajo pomembne naloge v slovenskem gospodarskem prostoru.

“Podjetje, ki se odloči za pokroviteljstvo Alumni združenja MBA Radovljica
soustvarja povezovalno okolje in družabni prostor med strokovnjaki in
poslovneži, ki so člani Alumnija.”

Pokroviteljski paketi
Zlati pokrovitelj
Paket za zlatega pokrovitelja znaša 2.400,00 EUR + DDV in vam prinaša naslednje ugodnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

dostop do perspektivnih in nadarjenih študentov IMB v okviru sodelovanja v programu
mentorstev,
4 brezplačne vstopnice za 22. Gala večer Alumni združenja MBA Radovljica,
možnost uvodnega nagovora na 22. Gala večeru s strani predstavnika vašega podjetja,
zahvala vašemu podjetju kot zlatemu pokrovitelju v uvodnem nagovoru 22. Gala večera,
objava oglasa v velikosti celotne A4 strani (210x297 mm) v društvenem časopisu Retro (3
izdaje letno),
objava logotipa vašega podjetja v vseh promocijskih materialih na dogodku, v oglasu v časniku
Finance, na spletni strani združenja (www.alumni-mba.com) in v vseh internih e-obvestilih
združenja,
objava do treh promocijskih objav vašega podjetja na naših socialnih omrežjih (Facebook)
oziroma v internih e-obvestilih združenja,
možnost individualnega prilagajanja pokroviteljskega paketa in dodatne promocije na 22. Gala
večeru.

Srebrni pokrovitelj
Paket za srebrnega pokrovitelja znaša 1.200,00 EUR + DDV in vam prinaša naslednje ugodnosti:
•
•
•
•
•
•

dostop do perspektivnih in nadarjenih študentov IMB v okviru sodelovanja v programu
mentorstev,
4 brezplačne vstopnice za 22. Gala večer Alumni združenja MBA Radovljica,
zahvala vašemu podjetju kot srebrnemu pokrovitelju v uvodnem nagovoru 22. Gala večera,
objava oglasa v velikosti polovice A4 strani (148x297 mm) v društvenem časopisu Retro (3
izdaje letno),
objava logotipa vašega podjetja v vseh promocijskih materialih na dogodku, v oglasu v časniku
Finance, na spletni strani združenja (www.alumni-mba.com) in v vseh internih e-obvestilih
združenja,
objava ene promocijske objave vašega podjetja na naših socialnih omrežjih (Facebook)
oziroma v internih e-obvestilih združenja.

Bronasti pokrovitelj
Paket za bronastega pokrovitelja znaša 600,00 EUR + DDV in vam prinaša naslednje ugodnosti:
•
•
•
•
•

dostop do perspektivnih in nadarjenih študentov IMB v okviru sodelovanja v programu
mentorstev,
2 brezplačni vstopnici za 22. Gala večer Alumni združenja MBA Radovljica,
zahvala vašemu podjetju kot bronastemu pokrovitelju v uvodnem nagovoru 22. Gala večera,
objava oglasa v velikosti polovice A4 strani (148x297 mm) v društvenem časopisu Retro (3
izdaje letno),
objava logotipa vašega podjetja v vseh promocijskih materialih na dogodku, v oglasu v časniku
Finance, na spletni strani združenja (www.alumni-mba.com) in v vseh internih e-obvestilih
združenja.

Kako postati del zgodbe Alumni MBA Radovljica?
ALUMNI ZDRUŽENJE MBA RADOVLJICA
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
E-mail: info@alumni-mba.com
Tel: 031 697 353
https://www.alumni-mba.com/

Utrinki dogodkov 2018/2019
20. Poslovna konferenca Portorož

Zaključna ekskurzija v Švico 26. IMB generacije

Dogodek: The new beginning for the 27th generation

HVALA, KER POMAGATE ALUMNI MBA RADOVLJICA DRUŽINI!

