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Živimo v času nenehnih sprememb, ko se poslovni modeli hitro transformirajo, prihodnost pa pri-
pada odpornim in prilagodljivim. Spremembe nam ne prinašajo težav, temveč  odpirajo priložno-
sti za pametne rešitve po meri naših klientov in partnerjev na domačem ter mednarodnem trgu. 
Smo multidisciplinarna, proaktivna in tehnološko dovršena ekipa, ki se zaveda kompleksnosti 
izzivov 21. stoletja, zato ponujamo širok nabor storitev in produktov. S svojim delom pomagamo 
klientom pri premagovanju negotovosti in predstavljamo stabilnega dolgoročnega partnerja. Pri-
hodnost je tu, pridružite se nam!

dr. Domen Kos, direktor IPM Skupine

Prihodnost je tu,
pridružite se nam!
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Pišite nam na info@ipmgroup.si

Spremljajte nas na:

ipmgroup.si

IPM Group

IPM Group

IPM Group

IPM Skupina je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, 
izobraževanja, medijev, digitalizacije, komuniciranja in pametnih skupnosti. IPM Skupina na enem 
mestu združuje strokovnjake opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega 
sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.

O IPM Skupini



Vrednote

PROFESIONALNOST

UČINKOVITOST

KAKOVOST

PROAKTIVNOST
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Verjamemo, da nič ni nemogoče. To je naša temeljna vizija, zadovoljstvo klienta pa je vodilo naše-
ga delovanja. Zagotavljamo vam vrhunske storitve s področja politike, ki so prilagojene vašim po-
trebam in željam ter oblikovane z najvišjo mero profesionalnosti in zaupnosti. Za vas pripravimo 
celostne rešitve in vas tako vodimo do želenih rezultatov. Z našimi strokovnjaki do vašega cilja.

Tjaša Božič, direktorica

Pišite nam na info@ipm-institut.si

O IPM Inštitutu

IPM Inštitut je “think tank”, ki se ukvarja z raziskovanjem in svetovanjem, primarno na področju 
politike. Gre za organizacijo, katere sodelavci po zaslugi večletnega dela zagotavljamo celosten 
nabor storitev s področja volilnih kampanj, zagovorništva in svetovanja v političnih situacijah ter 
procesih. Osrčje našega delovanja predstavljata profesionalizacija politike in razvoj državljanske 
kulture.

Spremljajte nas na:

ipm-institut.si

IPM Inštitut

IPM Inštitut



Storitve

individualno svetovanje 
strankam in kandidatom 
pri kampanjah za
državnozborske, lokalne in 
evropske volitve

POLITIČNE
KAMPANJE

izvedba samostojnih
raziskav ali raziskav v
sklopu projektov
IPM Skupine

RAZISKAVE

organizacija, koordinacija 
in izvedba zagovorniških 
kampanj

ZAGOVORNIŠKE
KAMPANJE

●vsebinska podpora
projektom in klientom
(raziskave, strokovni in 
medijski članki)

STROKOVNE
VSEBINE

Medijski portal, ki odpira 
debato o ključnih političnih 
in širših družbenih
vprašanjih

HOMOPOLITIKUS
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Hiter družbeni razvoj od nas terja kontinuirano izpopolnjevanje, usposabljanje in nadgrajevanje 
znanja. IPM Akademija vam nudi priložnost, da pridobite nova znanja in kompetence s področja 
politike, digitalizacije in podjetništva, ter izkušnje in poznanstva, ki vam bodo pomagala na poti 
profesionalnega razvoja. Vabljeni, da skupaj z vami ustvarjate na znanju temelječo družbo.

Tjaša Božič, direktorica

Pišite nam na info@ipm-akademija.si

O IPM Akademiji

Na IPM Akademiji svojim klientom zagotavljamo edinstvena sodobna izobraževanja s področja 
politike, aktivnega državljanstva, digitalizacije in podjetništva. Z njimi želimo posameznikom ter 
javnim in zasebnim organizacijam približati omenjena področja in sinergije med njimi, ter poskrbe-
ti za usvojitev ključnih kompetenc digitalne prihodnosti. Podpiramo na znanju temelječo družbo.

Spremljajte nas na:

ipm-akademija.si

IPM Akademija

IPM Akademija



Storitve
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volilne kampanje, 
politično komuniciranje, 
krizno komuniciranje, 
strateško komuniciranje, 
zagovorništvo, javno
nastopanje, javno mnenje ...

POLITIČNA
AKADEMIJA

izobraževanja in delavnice 
za mlade ter učitelje

AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

vodenje, motivacija,
doseganje ciljev, uvajanje 
in obvladovanje sprememb 

RAZVOJ
KADROV

retorika, mehke veščine, 
javna podoba ...

OSEBNI
RAZVOJ

digitalni marketing, 
strateško komuniciranje, 
izobraževanje in razvoj 
kadrov, priprava poslovne 
strategije, mladi podjetnik ...

POSLOVNA
AKADEMIJA

oglaševanje in trženje v 
digitalni družbi, digitalna 
transformacija podjetja, 
digitalna kultura, internet 
2.0: prednosti, priložnosti, 
izzivi in nevarnosti, učenje 
za življenje - uporaba IKT v 
osebnem življenju ...

DIGITALNA
AKADEMIJA
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Digitalna transformacija postaja vedno bolj ključen proces za vsa podjetja 21. stoletja, saj zag-
otavlja optimizacijo delovanja in povečanega zadovoljstva vseh deležnikov. Podjetja, ki bodo na 
tem področju zaostala, ne bodo več konkurenčna na vedno bolj tekmovalnem globalnem trgu! 
Z našimi strokovnjaki lahko stopite na prvi pravi korak prihodnosti - že imate strategijo digitalne 
transformacije?

Tilen Gorenšek, direktor

Pišite nam na info@ipm-digital.si

O IPM Digital

Inštitut za digitalizacijo (IPM Digital) je bil ustanovljen upoštevajoč dejstvo, da je digitalizacija 
nov razvojni izziv in posledično nuja sodobnega sveta. Naše delovanje temelji na raziskovanju, 
proučevanju, izobraževanju in aplikativnem delovanju na področju digitalizacije ter z njo pov-
ezanih konceptov, z namenom ustvarjanja vsebine, ki omogoča razvoj inovativnih informacijs-
ko-komunikacijskih rešitev za družbene izzive na podlagi integracije različnih interdisciplinarnih 
znanosti.

Spremljajte nas na:

ipm-digital.si

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital



Storitve

zasnova, načrtovanje, 
izvajanje, evalvacija ...

VODENJE
PROJEKTOV

priprava dokumentacije, 
prijava na razpis, 
svetovanje in vodenje
projektov

RAZPISI

občine, organizacije, 
podjetja …

STRATEGIJE
DIGITALNE
TRANSFORMACIJE

na področju digitalizacije in 
informacijsko-komunikaci-
jske tehnologije

SVETOVANJE

na področju digitalizacije in 
z njo povezanih konceptov

RAZISKAVE IN
ŠTUDIJE
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Pametne rešitve predstavljajo trajnostno naravnano prihodnost, ki bo postala temelj lokalnih sk-
upnosti in gospodarstva. Skozi raziskovanje smo identificirali in razvili osnovni nabor funkcional-
nosti in jih integrirali v sistem, ki ga bomo kmalu predstavili na domačem in mednarodnem trgu.

Tilen Gorenšek, direktor

Pišite nam na info@ipm-smartcommunity.si

O IPM Smart Community

Podjetje IPM Smart Community d.o.o. z vizijo ustvarjanja samozadostnih in varnih skupnosti s 
tehnološko podprto, učinkovito ter transparentno javno upravo in infrastrukturo predstavlja most 
med javnim in zasebnim sektorjem. Pametno interakcijo ter posledično povrnitev medsebojnega 
zaupanja med državljani in javnimi institucijami vidimo kot ključ za zdravo delovanje demokratične 
družbe.

Spremljajte nas na:

ipm-smartcommunity.si

IPM Smart Community

IPM Smart Community



Storitve

zasnova, načrtovanje, 
izvajanje, evalvacija ...

VODENJE
PROJEKTOV

VAVČERJI

STRATEGIJE
DIGITALNE
TRANSOFRMACIJE

RAZVOJ
DIGITALNIH
REŠITEV

priprava dokumentacije, 
prijava na razpis, 
svetovanje in vodenje
projektov

RAZPISI
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Naše vodilo je priprava celostnih, strateških in učinkovitih rešitev, oblikovanih po meri naročnika. 
Snujemo jih z veliko mero znanj in izkušenj z različnih področij komunikacijskega menedžmenta 
in z željo po razvoju, napredku in rasti. Pa tudi kave nam pri tem ne manjka. Naša strast so zgodbe 
mikro, majhnih in srednje velikih podjetij. Zgodbe ljudi. Takih, ki verjamejo v svoje delo prav toliko 
kot mi.

Nina Finžgar, direktorica

Pišite nam na info@ipm-komunikacije.si

O IPM Komunikacije

Podjetje IPM Komunikacije je nastalo z namenom zagotavljanja celovitega nabora strokovnih in 
naprednih storitev na področju komunikacijskega menedžmenta, v zadnjih letih usmerjeno zlasti 
v razvoj digitalnih rešitev. Ponudba podjetja združuje širok nabor storitev s področja strateškega 
komuniciranja, s svojo mrežo kompetentnih zaposlenih in zunanjih sodelavcev pa so zagotovl-
jene celovite komunikacijske storitve in rešitve za posameznike, javne osebnosti, nevladne orga-
nizacije, zagonska podjetja ter mikro, majhna in srednje velika podjetja.

Spremljajte nas na:

ipm-komunikacije.si

IPM Komunikacije

IPM Komunikacije



Storitve

spletne strani, 
spletne trgovine, 
rezervacijske platforme, 
mobilne aplikacije …

SPLETNE IN
MOBILNE
REŠITVE

korporativno, krizno in 
interno komuniciranje, 
odnosi z mediji …

ODNOSI
Z JAVNOSTMI

Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter, YouTube …

UPRAVLJANJE
DRUŽABNIH
OMERŽIJ

oglaševanje na družbenih 
omrežjih in Google Ads

DIGITALNO
OGLAŠEVANJE

CGP, letaki, plakati, 
brošure, letna poročila, 
katalogi ...

GRAFIČNO 
OBLIKOVANJE

predstavitveni videi, 
promocijski videi, 
reportaže, animirani 
videi …

VIDEO 
PRODUKCIJA

spletne strani, promocijski 
materiali, članki, oglasi …

TEKSTOPIJSE
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Ste ob prebiranju o nas in naših storitvah dobili idejo, kako bi z nami lahko sodelovali? Zapišite si 
jo in kaj kmalu stopite v stik z nami.





IPM Skupina, Holding d.o.o.
Dunajska cesta 106

1000 Ljubljana

Spremljajte nas na:

ipmgroup.si

IPM Group

IPM Group

IPM Group Pišite nam na info@ipmgroup.si

I N N O V A T I O N  P R O G R E S S  M A N A G E M E N T


