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Lepo pozdravljeni,
januarja smo dolgo čakali na ugoden veter v naša jadra, zato januarski mesečnik pošiljamo z
rahlo zamudo. Pa vam bo zato plima v februarju naplavila kar dva.
V tokratnem mesečniku pišemo o najaktualnejših dogodkih in zanimivih tematikah s področja
poslovne analitike. Predstavili vam bomo naše "okrepitve" - nova jadra in napovedali dogodek,
ki ga letos ne smete zamuditi - nova morja. Pošiljamo vam tudi povezavo, do nepogrešljivega
branja - članka o trendih v poslovni analitiki za 2018. Zato vljudno vabljeni k branju celotnega
mesečnika.
IIBA Slovenija tim
P.S.: Zelo nas veseli, da je humorni vložek v decembrskem mesečniku naletel na zelo dober
odziv, zato vas niti tokrat ne bomo pustili ravnodušnih.

Nova jadra ali spoznajte naši novi sodelavki

Sabina je ekonomistka in marketingarica, pa vendar umetniška duša, pisateljica prodajnih
tekstov, oboževalka direktne prodaje, trženja, psihologije in bralka dobrih vsebin. Je ponosna
Štajerka, ki kadarkoli je možno naredi selfie, oboževalka gorskega kolesarjenja in druženja v
naravi ter zagrizena ločevalka odpadkov. Nora je na dobre in zanimive biznise, še bolj pa na
planinski čaj in opazovanje lune.
Če imate kaj sporočiti Sabini, ji pišite na sabina.mojzes@slovenia.iiba.org
bere pa tudi marketing@slovenia.iiba.org

Katarina je pozitivno naravnana oseba, ki svoj prosti čas rada preživlja v naravi. Je velika
ljubiteljica sonca in morja, dobrih knjig, plesa in pisanja. V prostem času, pa se tudi rada postavi
za objektiv in lovi trenutke. Kri po žilah ji poženejo novi izzivi, kjer lahko izrazi svojo kreativnost.
Njen življenjski moto je "Just do it!"
Če pa bi radi kaj sporočili Katarini, ji pišite na katarina.veselic@slovenia.iiba.org
bere pa tudi info@slovenia.iiba.org

Članek meseca
5 Business Analysis Trends to Watch in 2018

Povezava na članek>>

Napovedujemo
15. 2. 2018: INFO DOGODEK:
Dogodek je namenjen vsem, ki bi želeli hitro in na enem mestu prejeti najpomembnejše
informacije o pomenu in uporabnosti IIBA poslovne analitike, o BA kompetencah, ki vam pridejo
prav ne glede na delovno mesto, o IIBA združenju, BA šoli in certificiranju. Udeležba je
brezplačna.
Prijavite se lahko tukaj ali nam pišite na info@slovenia.iiba.org

27. 3. 2018: IIBA ŠOLA POSLOVNO ANALITIČNIH PRISTOPOV
IIBA šola poslovno analitičnih pristopov je namenjena vsem, ki bi želeli nadgraditi svoje
kompetence, predvsem tudi dodatne veščine za praktično uporabo pri svojih delovnih
nalogah. Poleg tega boste osvojili tudi mednarodno priznane poslovno analitične pristope, ki
jih uporabljajo podjetja kot so Walmart, IKEA, Visa,T-Mobile, Deutsche Bank, Rolls-Royce,
Boeing, General Motors, British Gas.
Prijavite se lahko tukaj ali nam pišite na info@slovenia.iiba.org

14. in 15. 5. 2018: 4th BALCAN BUSINESS ANALYSIS CONFERENCE
Business Analyst as Voice of the Customer
Models and Techniques for Better Customer Satisfaction
Vabimo vas na najbolj inovativno izkušnjo konference pri nas! Konferenca je zasnovana tako,
da vam ne nudi le odlične in strokovne izkušnje, temveč tudi tisto nekaj več. Preverite!
Vse potrebne informacije najdete na uradni strani konference: https://balkanbaconference.org/
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