DRUŠTVO ZA MARKETING SLOVENIJE

v letu 2014 smo skupaj ustvarili
2006 = 350 članov

2014 = 600 članov

marketinška izobraževanja v letu 2014
Za člane DMS smo organizirali 106 ur marketinških izobraževanj.

Predstavitev Akademije MM

Dogodki Študentske sekcije
Fanfara - študentska marketinška konferenca

Srečanja sekcije za
B2B marketing

33 dogodkov
Klub marketinških direktorjev
Marketing TOPX

106 ur
Slovenska marketinška
konferenca (SMK)

Mesečna srečanja DMS

2200 udeležencev
Marketinški fokusi

4 aktivne sekcije

Akademska sekcija

Sekcija za B2B
marketing

Študentska sekcija
(ŠSDMS)

Klub marketinških
direktorjev

dms družbena omrežja

Rast v letu 2014 glede na 2013

21 %

31 %

126 %

SLOVENSKA MARKETINŠKA KONFERENCA
Največja marketinška konferenca v Sloveniji (že 19 uspešno izpeljanih konferenc).

1 dan
100 udeležencev
12 domačih predavateljev

1996

2 dneva
500 udeležencev
12 tujih in 10 slovenskih predavateljev

1998

1999

3. SMK
selitev v Portorož,
konferenca
postane dvodnevna

4. SMK
prvi tuji
predavatelji

2007

2014

12. SMK
podeljena 1. nagrada
marketinški direktor leta

2015
20. SMK
26. in 27. maj 2015

MARKETING TOPX
Sodobno strokovno in praktično izobraževanje za odličnost marketinga v podjetju.

2014
2 modula, 8 ur interaktivnega marketinškega izobraževanja

2015
NAPOVEDUJEMO: 10 modulov, 40 ur interaktivnega marketinškega izobraževanja

PODELJENE NAGRADE
Nagrada marketinški
direktor leta

Nagrada marketinški up
Od leta 2001

Od leta 2007

24 mladih marketinških upov

23 ﬁnalistov
8 marketinških direktorjev leta

SPORTO nagrada
Napovedujemo nagrado

8 nagrad v 2012

MARKETINŠKA ODLIČNOST

6 nagrad v 2013
7 nagrad v 2014

TRŽENJSKI MONITOR DMS – POMLAD 2014
“Potrošnji se nakazujejo
boljši časi.”

“Indikatorji vračajo zaznave
na raven iz leta 2011.”

“Delovna mesta se zdijo bolj
varna kot pred letom dni.”
“Najbolj občutno se je izboljšala
ocena ﬁnančnega stanja.”

“Manjši delež ljudi poroča o
znižanju plače, manj jih
tudi pričakuje znižanje.”

MIND WIDE OPEN
RAZISKAVA MED MARKETINŠKIMI DIREKTORJI V SLOVENIJi
Pristop v sodelovanju z Društvom za marketing Slovenije, Bisnode in Ekonomsko fakulteto.

“Slovenski marketing ne prisluhne dovolj kupcu”

“Slovenski marketing je neodločen pri uvajanju naprednih
digitalnih tehnologij.”

“Slovenski marketing s težavo opravičuje dodano
vrednost marketinških aktivnosti kot
poslovne funkcije.”

www.dmslo.si
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