Sporočilo za javnost

Hrvaški TDR –
zmagovalec mednarodnega tekmovanja v študiji primerov
Bled (Slovenija): Zaključilo se je dvodnevno mednarodno tekmovanje v reševanju študij poslovnih
primerov, t.i. IEDC Global Case Study Competition, v organizaciji IEDC -Poslovne šole Bled in IEDC
Alumni klubov. Vodja tekmovanja, dr. Nenad Filipović, akademski direktor IEDC-Poslovne šole Bled,
je razglasil, da je podjetje TDR (Tvornica duhana Rovinj), najbolje rešilo zadani poslovni izziv.
Sodelovalo je tudi slovensko podjetje ComTrade, d. o. o.

Glavna cilja drugega mednarodnega tekmovanja v reševanju študij
poslovnih primerov IEDC-Poslovne šole Bled sta promocija poslovnih
znanj in povečanje konkurenčnosti posameznikov in podjetij. V okviru
mednarodnega tekmovanja so se že iztekla štiri lokalna tekmovanja, in
sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v Makedoniji. Zmagovalne
ekipe posameznih tekmovanj (naštete spodaj), pa so se pomerile tudi v
finalnem delu, ko so skupine reševale študijo primera z naslovom
'Studio Moderna – A Venture in Eastern Europe'.






Coca-Cola HBC - Srbija d.o.o. (Srbija),
ComTrade, d. o. o. (Slovenija),
TDR (Hrvaška),
Triglav Osiguruvanje AD (Makedonija).

Tekmovanje je vodil dr. Nenad Filipović, akademski direktor in
profesor strategije in etike na IEDC-Poslovni šoli Bled. Po 24
urah, zavzetega timskega dela, so predstavniki tekmovalnih
podjetij svoje rešitve konkretne poslovne situacije predstavili
strokovni žiriji, ki so jo sestavljali dr. Nenad Filipović, IEDC, Duško
Kos (Studio Moderna) in Marko Derča (A.T. Kearney, ki je
dokončal študij MBA na IEDC-Poslovni šoli Bled). Ta je odločila, da
je tim iz podjetja TDR, Hrvaška, najbolje predstavil rešitev
poslovnega študijskega primera. IEDC-Poslovna šola Bled bo zmagovalni ekipi podarila glavno nagrado:
dvodnevni seminar po meri za podjetje.
Člani zmagovalnega tima so:
 Ana Kasumović
 Daniel Ninković
 Iva Lukavečki
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Luka Skala
Marija Andrišić
Tonči Milat

Foto1: Zmagovalci tekmovanja z dr. Danico Purg.
Foto2: Komisija med delom (Duško Kos, dr. Filipović, Marko Derča)
Več na: www.iedc.si/alumni
Dodatne informacije:
IEDC–Poslovna šola Bled:
Tonja Blatnik (vodja korporativnega komuniciranja), tel.: 04 57 92 543, e-pošta: tonja.blatnik@iedc.si;
Iva Eibel (Alumni Office), iva.eibel@iedc.si, 031 624 586
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