Sporočilo za javnost
Za takojšnjo objavo

ZMAGALA JE EKIPA PODJETJA ISKRAEMECO
Bled, 23. junij 2017 – Zmagovalna ekipa tekmovanja v reševanju študijskega poslovnega primera, ki ga je
organizirala IEDC‐Poslovna šola Bled in IEDC Alumni klub Slovenija, je ekipa podjetja Iskraemeco. IEDC‐
Poslovna šola Bled je zmagovalce nagradila z eno‐dnevnim seminarjem v vrednosti 9.000 evrov. Tekmovanje
se je pred tem že zaključilo v Bolgariji, Hrvaškem, Romuniji in Srbiji, septembra pa se bodo med seboj pomerili
še zmagovalci posameznih držav.
Na IEDC‐Poslovni šoli Bled se je zaključilo šesto tekmovanje v reševanju študijskega poslovnega primera. Letos je
sodelovalo sedem podjetij: Danfoss Trata, Gorenje, Iskraemeco, MOL Group, Studio Moderna, Talum, Telekom
Slovenije. Šestčlanske ekipe zaposleninih iz omenjenih podjetij so se pomerile v izzivu, da v roku 24 ur rešijo
študijo poslovnega primera (t.i. case study). Tekmovanje je vodil dr. Brane Kalpič, profesor na IEDC‐Poslovni šoli
Bled in Saïd Business School, University of Oxford v Veliki Britaniji.
Glavni cilj tekmovanja v reševanju študijskega poslovnega primera je omogočiti sodelujočim, da skozi osebno
izkušnjo pridobijo uvid v to, kaj vse je potrebno za uspešno voditeljstvo v zahtevnih situacijah. Udeleženci
pridobijo bolj jasen pregled na tem, kako se znajdejo v kritičnih situacijah, razvijajo pa tudi pozitiven odnos do
tekmovalnosti.
Zmagala je ekipa podjetja Iskraemeco.
Žirijo na tekmovanju so sestavljali dr. Brane Kalpič, dr. Marko Majer in Jurij Urbanec, diplomanta IEDC – Poslovne
šole Bled.
»Case Study Competition je vedno izjemna izkušnja za vse nas ‐ tako sodelujoče kot člane komisije. Študijski
primer, ki smo ga tokrat obravnavali, izpostavlja strateška vprašanja sodobnih poslovnih modelov, ki jih podjetja
gradijo na spreminjajočem se prostoru mobilnosti, obnovljivih virov energije in digitalnih storitev. Vsaka izmed
skupin je pristopila k problemu na svojstven način. In prav v tem je lepota CSC, ki nam vsem ponuja prostor za
inovativnost, izmenjavo različnih pogledov in argumentov ter izjemno učno izkušnjo. Prvouvrščena skupina nas je
prepričala s pragmatičnim in konsistentnim predlogom.« je ob zaključku tekmovanja dejal dr. Brane Kalpič,
predsednik žirije.
Dr. Brane Kalpič, profesor na IEDC‐Poslovni šoli Bled, je ob zaključku, zmagovalni ekipi izročil nagrado: udeležbo
na seminarju na IEDC, septembra pa se bodo zmagovalci iz vseh sodelujočih držav t.j. Hrvaška, Srbija, Slovenija,
Romunija, Bolgarija, pomerili še za glavno nagrado ‐ dvodnevni seminar po meri za podjetje v izvedbi IEDC‐
Poslovne šole Bled.
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