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Prihodnost je tu,
pridružite se nam!
Živimo v času nenehnih sprememb, ko se poslovni modeli hitro transformirajo, prihodnost pa pripada odpornim in prilagodljivim. Spremembe nam ne prinašajo težav, temveč odpirajo priložnosti 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. Pri našem delu ne zagotavljamo zgolj kakovosti, temveč svojim klientom pomagamo tudi pri pridobivanju evropskih sredstev, kar je zlasti v obdobju krize covid-19 naša ključna konkurenčna prednost. Skupaj s klienti
tako premagujemo negotovosti in gradimo stabilno dolgoročno partnerstvo. Prihodnost je tu,
pridružite se nam!
dr. Domen Kos, direktor IPM Skupine

Vrednote
UČINKOVITOST

O IPM Skupini

PROFESIONALNOST

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

KAKOVOST

PROAKTIVNOST
Spremljajte nas na:
ipmgroup.si
IPM Group
IPM Group
IPM Group
IPM Group

Pišite nam na info@ipmgroup.si
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Storitve
Vstop na nove trge je lahko dolgotrajen in zahteven postopek. Ponosen sem na najmlajše podjetje IPM Skupine, kjer poslovnim subjektom, ki ponujajo pametne rešitve, nudimo poenoten in
optimiziran proces za vstop na nove trge. Imamo ogromno zbirko lastnih podatkov o stopnji in potrebah digitalizacije različnih ekosistemov, periodiko pametnih rešitev, mrežo različnih deležnikov
in pregled nad mehanizmi EU financiranja.
dr. Domen Kos, direktor

POSLOVNI
POSPEŠEVALNIK

ZBIRANJE PODATKOV /
IZVEDBA RAZISKAV

študija trga, svetovanje,
alokacija evropskih
sredstev, vzpostavitev in
aktivacija prodajne ekipe

izvajanje lastnih raziskav,
analiza različnih ekosistemov, evalvacija
ALOKACIJA KADROV

O IPM Tech Hub
IPM Tech Hub je stična točka med tujimi inovativnimi podjetji in posameznimi ekosistemi na trgu
Slovenije in Zahodnega Balkana. Nudi krovno platformo za izmenjevanje podatkov, kompetenc, poslovnih mrež, evropskih sredstev in kadrov med vsemi vključenimi partnerji. Partnerski
sistem deluje na podlagi povabil. Hub je ekosistem zaprtega tipa, ki svoja vrata odpira le tistim
izbranim podjetjem, ki imajo potencial za širitev posla v Sloveniji in v državah Zahodnega Balkana.
Storitve, ki jih nudimo novim partnerjem, se popolnoma prilagodijo njihovim potrebam, željam in
poslovnim usmeritvam.

Spremljajte nas na:
ipm-techhub.si
IPM Tech Hub
IPM Tech Hub
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Pišite nam na info@ipm-techhub.si

dostop do širokega bazena
potencialnih kvalitetnih
kadrov
MEDNARODNO
POSLOVNO MREŽENJE IN
DELEGACIJE
organizacija in izvedba
poslovnih delegacij ter
izvedba aktivnosti
mreženja z organizacijo
posebnih dogodkov

PRIDRUŽENE STORITVE
IPM SKUPINE
sodelovanje z vsemi
podjetji, ki spadajo pod
IPM Skupino

Storitve
Digitalna transformacija postaja vedno bolj ključen proces za vsa podjetja 21. stoletja, saj zagotavlja 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
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STRATEGIJE
DIGITALNE
TRANSFORMACIJE

VODENJE
PROJEKTOV

občine, organizacije,
podjetja …

zasnova, načrtovanje,
izvajanje, evalvacija ...
SVETOVANJE

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 povezanih konceptov, z namenom ustvarjanja vsebine, ki omogoča razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih rešitev za družbene izzive na podlagi integracije različnih interdisciplinarnih
znanosti.

RAZPISI
priprava dokumentacije,
prijava na razpis,
svetovanje in vodenje
projektov

RAZISKAVE IN
ŠTUDIJE
na področju digitalizacije in
z njo povezanih konceptov

Spremljajte nas na:
ipm-digital.si
IPM Digital
IPM Digital
IPM Digital

na področju digitalizacije in
informacijsko-komunikacijske tehnologije

Pišite nam na info@ipm-digital.si

Storitve
RAZVOJ
DIGITALNIH
REŠITEV

Pametne rešitve predstavljajo trajnostno naravnano prihodnost, ki bo postala temelj lokalnih
skupnosti in gospodarstva. Skozi raziskovanje smo identificirali in razvili osnovni nabor funkcionalnosti in jih integrirali v sistem, ki ga bomo kmalu predstavili na domačem in mednarodnem
trgu.
Tilen Gorenšek, direktor

KIBERNETSKA VARNOST
svetovanje in
izobraževanje, izvajanje
testov, priprava poročil in
priporočil …

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.

mobilne in spletne aplikacije, zaledni sistemi,
vmesniki ...

VODENJE
PROJEKTOV
zasnova, načrtovanje,
izvajanje, evalvacija ...

VAVČERJI
priprava prijavne
dokumentacije, izvedba
aktivnosti in priprava
zaključne dokumentacije

RAZPISI
priprava dokumentacije,
prijava na razpis,
svetovanje in vodenje
projektov

Spremljajte nas na:
ipm-smartcommunity.si
IPM Smart Community
IPM Smart Community
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Pišite nam na info@ipm-smartcommunity.si

Storitve
Soustvarjamo Slovenijo, ki bo prilagojena in odporna na vplive podnebnih sprememb, kjer bosta
kakovost in varnost življenja visoki, izkoriščala pa bo tudi priložnosti prihajajočih velikih sprememb.
Verjamemo, da mora prehod v podnebno nevtralno družbo vključevati in upoštevati načela podnebne pravičnosti. Zavzemamo se, da bodo stroški in koristi prehoda porazdeljeni pravično in da
bo vsem skupinam prebivalstva omogočeno izvajanje ukrepov blaženja ter prilagajanja.
Andrej Špik, direktor

O IPM Green & Sustainable
Lokalne skupnosti in podjetja usmerjamo pri prehodu v podnebno nevtralno in na podnebne
spremembe odporno družbo na temeljih trajnostnega razvoja. Svetujemo jim pri učinkovitejšem
ravnanju z energijo in naravnimi viri ter razvijamo rešitve za visoko konkurenčno nizkoogljično
krožno gospodarstvo. Pomagamo oblikovati družbo, ki bo temeljila na ohranjanju narave, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno
pridelani zdravi hrani.

Spremljajte nas na:
ipm-green.si
IPM Green & Sustainable
IPM Green & Sustainable

Pišite nam na info@green-ipm.si

STRATEGIJE
strategije okoljskega
razvoja in trajnostnega
obvladovanja sredstev za
občinske uprave in javna
podjetja
strategije krožnega
ravnanja z odpadki, t. i. zero
waste strategije za občine
in komunalna podjetja
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IZOBRAŽEVANJA,
USPOSABLJANJA,
SVETOVANJA
s področja zelenega
prehoda in trajnostne
družbe za podjetja, lokalne
skupnosti in šole

VREDNOTENJE
strategije prilagajanja na
podnebne spremembe za
občine in regije

celostno vrednotenje
okoljskih vplivov (LCA), ki
nastajajo v življenjskem
ciklu izdelka, za majhna in
srednja podjetja (vavčerske
LCA analize)

Storitve
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

O IPM Komunikacije
Podjetje IPM Komunikacije je nastalo z namenom zagotavljanja celovitega nabora strokovnih
in naprednih storitev na področju komunikacijskega menedžmenta, v zadnjih letih pa se usmerja 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 zago- tovljene celovite komunikacijske storitve in rešitve za posameznike, javne osebnosti,
nevladne organizacije, zagonska podjetja ter mikro, majhna in srednje velika podjetja.

UPRAVLJANJE
DRUŽABNIH
OMERŽIJ
DIGITALNO
OGLAŠEVANJE
oglaševanje na družbenih
omrežjih in Google Ads

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

VIDEO
PRODUKCIJA
predstavitveni videi,
promocijski videi,
reportaže, animirani
videi …

Spremljajte nas na:
ipm-komunikacije.si
IPM Komunikacije
IPM Komunikacije

Pišite nam na info@ipm-komunikacije.si
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Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter, YouTube …

SPLETNE IN
MOBILNE
REŠITVE
spletne strani in trgovine,
rezervacijske platforme,
mobilne aplikacije …

ODNOSI
Z JAVNOSTMI
korporativno, krizno in
interno komuniciranje,
odnosi z mediji …

TEKSTOPIJSE
spletne strani, promocijski
materiali, članki, oglasi …

Storitve
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POLITIČNO
KOMUNICIRANJE

VOLILNE
KAMPANJE

izvedba kampanj in
projektov z namenom
komuniciranja političnih
prioritet in doseganja
specifičnih
družbenopolitičnih ciljev

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

O IPM Inštitutu

STROKOVNE
VSEBINE

RAZISKAVE

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 političnega komuniciranja, zagovorništva, volilnih kampanj in svetovanja
v političnih situacijah ter procesih. Osrčje našega delovanja predstavljajo profesionalizacija politike, spodbujanje demokracije in razvoj državljanske kulture.

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

Verjamemo, da nič ni nemogoče. To je naša temeljna vizija, zadovoljstvo klienta pa je vodilo našega delovanja. Zagotavljamo vam vrhunske storitve s področja politike, ki so prilagojene vašim potrebam 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

Spremljajte nas na:
ipm-institut.si
IPM Inštitut
IPM Inštitut

Pišite nam na info@ipm-institut.si

izvedba samostojnih
raziskav ali raziskav v
sklopu projektov
IPM Skupine

ZAGOVORNIŠTVO

HOMOPOLITIKUS

organizacija, koordinacija
in izvedba zagovorniških
kampanj

spletni medij, ki odpira
debato o ključnih političnih
in širših družbenih
vprašanjih

Storitve
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DIGITALNA
AKADEMIJA

POLITIČNA
AKADEMIJA

oglaševanje in trženje,
digitalna transformacija in
kultura, internet 2.0, učenje
za življenje – uporaba IKT …

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

O IPM Akademiji

RAZVOJ
KADROV

POSLOVNA
AKADEMIJA

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 poskrbeti za usvojitev ključnih kompetenc digitalne prihodnosti. Podpiramo na znanju temelječo družbo.

vodenje, motivacija,
doseganje ciljev,
uvajanje in obvladovanje
sprememb, organizacija
dela

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

AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

OSEBNI
RAZVOJ

izobraževanja in delavnice
za mlade ter učitelje

retorika, mehke veščine,
javna podoba ...

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. Podpiramo družbo, ki temelji na znanju, zato vabljeni, da jo ustvarite
skupaj z nami.
Tjaša Božič, direktorica

Spremljajte nas na:
ipm-akademija.si
IPM Akademija
IPM Akademija

Pišite nam na info@ipm-akademija.si
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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.

INNOVATION PROGRESS MANAGEMENT

Spremljajte nas na:
ipmgroup.si
IPM Group

IPM Skupina, Holding, d. o. o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

IPM Group
IPM Group
IPM Group

Pišite nam na info@ipmgroup.si

