
 JE VAŠA BANKA NA TRGU DIGITALNO KONKURENČNA? 

 KAKO KONKURENČNE SO DRUGE BANKE IN PREDVSEM ZAKAJ?

 KAKO SLEDITI TRENDOM DIGITALNEGA RAZVOJA?

 KATERA BANKA JE BILA V LETU 2017 DIGITALNO NAJBOLJ INOVATIVNA IN NAPREDNA?

 NAJBOLJŠE PRAKSE LETA 2017.

 KAJ PRIČAKOVATI IN KAKO SE PRIPRAVITI NA LETO 2018?

 IN ŠE MNOGO VEČ KREDBILNIH IN PREVERJENIH PODATKOV 

 ZA VAŠO DIGITALNO KONKURENČNOST.

Uporabna znanja za digitalno poslovanje

ANALIZA SLOVENSKE  
BANČNE PANOGE  
2017  Prednaročila  

do 5. decembra 
2017



Pregled generaliziranih analiz,  
ki so vam letos na voljo:
#1 Analiza slovenske bančne panoge 2017 z »Mystery shopping« 
raziskavo – Vsebinska in hevristična analiza spletnih mest vseh  
slovenskih bank, produktnih spletnih mest, profilov na družbenih 
omrežjih ter merjenje digitalne odzivnosti bank.

#2 Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih bank – Vsebinska  
in hevristična analiza mobilnih spletnih mest slovenskih bank.

#3 Analiza slovenskega spletnega bančništva – Vsebinska in hevristična 
analiza vseh slovenskih spletnih mest spletnega bančništva ter analiza 
postopka odpiranja računa na bankah. 
 

Kaj lahko pripravimo posebej za Vas:
#4 Primerjalne benchmark analize za vse raziskave – spletna mesta, 
mobilna spletna mesta in spletne banke. Gre za individualizirane 
podrobne raziskave po vašem naročilu in željah, v katerih ugotavl-
jamo predstavljeno ponudbo, uporabniško izkušnjo, vzpostavljanje 
stikov z uporabniki in korporativno predstavitev. Dobili boste konk-
retna navodila in primere, kako vpeljati izboljšave. 

#5 in #6 Analiza uporabniške izkušnje (z »eyetracking« tehnologijo)  
- Analiza je prilagojena vašemu spletnemu mestu in z njo zelo na-
tančno spoznate navade svojih obiskovalcev in uporabnikov. S po-
močjo »eyetracking« tehnologije vidite kateri elementi uporabnika 
bolj privlačijo, katere opazi in katere ne. Analizira se tudi kaj uporab-
nik gleda, kaj klika in kako se po strani premika. 
 
 
 

Pridobili boste odgovore na vprašanja:
	Kako konkurenčni ste na spletu?
	Kako izboljšati vašo digitalno konkurenčnost?
	Kako izboljšati vaše spletne strani?
	Kakšna je vaša odzivnost in kakovost digitalnega komuniciranja 

ter poslovanja?
	Katere so vaše šibke točke poslovanja in kako jih odpraviti?
	Kakšne dobre prakse imajo druge banke?
	Kdo je boljši in kako postati številka 1 v svoji panogi?
	Kakšni so danes digitalni trendi v bančni panogi v tujini?
	Kako izboljšati digitalno konkurenčnost v letu 2018? 

 
 
 

Komu so analize in raziskave namenjene? 
	Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva – 

»Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se razvija digitalna 
bančna panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

	Oddelkom marketinga – »Smo na spletu konkurenčni in kako 
smo lahko še bolj?«

	Oddelkom za napredne digitalne rešitve in razvoj –  
»Katere tehnične funkcionalnosti so za uporabnike vedno bolj 
pomembne in katere je smiselno uporabljati v prihodnosti?«

	Oddelkom za odnose z javnostmi / PR – »Kako z digitalnimi 
orodji učinkovito komunicirati s specifičnimi javnostmi?«

	Upravi in vrhnjemu menedžmentu – »Ali izkoriščamo vse  
potenciale digitalnega poslovanja?« 

Zakaj digitalizacija? 

Današnje dogajanje v poslovnem svetu je postavilo jasno 
zahtevo po prenovi poslovnega modela. Kar je bilo nujno 
potrebno še 5 let nazaj je sedaj že zastarelo in ne omogoča 
rasti podjetja, ki si ga želite in je potrebno za preživetje med 
konkurenco. Pripravljenost na spremembe, hitrost, agilnost, 
inovativnost, sledenje potrebam in željam uporabnikov, sprot-
no prilagajanje proizvodov, nenehno sledenje trendom … so 
postale zahteve, ki jih mora podjetje izpolnjevati in jim slediti, 
če želi ohraniti in utrditi svoje mesto na trgu. Vsekakor pa sle-
denje digitalnim trendom ne prinaša samo ohranitve temveč 
tudi veliko dodano vrednost k poslovanju. Odpirajo se nove 
poslovne priložnosti, poslovne poti, večje število potencial-
nih uporabnikov, večje povpraševanje, več možnosti za razši-
ritev poslovanje in v končni fazi tudi večji prihodki.  
 
Že sledite trendom in vlagate v digitalni razvoj? Potem ste 
na pravi poti, ampak vseeno ne smete pozabiti, da je to 
področje, ki je pod nenehnimi spremembami in zahteva 
ažurno spremljanje ter nadgrajevanje. Četudi ste postavili 
dobro strategijo še leto dni nazaj, je sedaj skrajni čas, da 
preverite kako uspešni ste pri doseganju ciljev in kje tiči še 
neizkoriščen potencial vašega podjetja.  
 
Če zgoraj še niste našli pravih argumentov zakaj je Analiza 
bančne panoge 2017 smiselna za vašo banko, vam v nadal-
jevanju predstavljamo dva pomembna podatka o direktni 
povezavi digitalizacije na delovanje bančne panoge v Slove-
niji. Eden izmed največjih upadov poslovanja po raziskavi 
globalne svetovalne družba A. T. Kearney naj bi se poznal pri 
finančnih ustanovah, ki bi lahko utrpele kar 20% padec. Po 
drugi strani pa ima med vsemi gospodarskimi dejavnostmi 
digitalizacija največji vpliv na finance in zavarovalništvo – 
kar 39 %. Uporabniki, vaši komitenti in drugi se pomena 
digitalnega poslovanja zavedajo in delujejo v smernicah di-
gitalnega razvoja. Ali sledite njihovim potrebam in željam? 
Z delom na tem področju boste ne samo ohranili dosedanje 
uspehe, temveč jih tudi nadgradili.  
 

Koliko digitalnega  
potenciala ste (že) izkoristili  

in zakaj ga ne še več?



O RAZISKAVI
Analizo izvajajo analitiki in svetovalci podjetja E-laborat pod 
vodstvom Uroša Žižka že 12. leto zapored. Vsako spletno stran 
analiziramo z vidika vsebinske kakovosti, elementov dobre upo-
rabniške izkušnje ter najbolj učinkovitih pristopov  poslovnega 
digitalnega komuniciranja.

Analiziramo tudi doseg in konkurenčnost posameznih spletnih 
mest v digitalnem prostoru, na podlagi več kot 100 ključnih 
besed in besednih zvez, ki jih uporabniki uporabljajo pri iskanju 
bančnih produktov in informacij. 

Vsako leto naše raziskave vključujejo novosti, ki zagotavljajo kar 
najvišjo uporabno vrednost naših produktov in storitev. Letos 
lahko izbirate med, v nadaljevanju predstavljenimi generičnimi 
produkti in dodatnimi individualiziranimi raziskovalno-sveto-
valnimi storitvami. 

Ker želimo, da naše rešitve odgovarjajo na vaše realne in aktual-
ne probleme, smo vedno veseli vašega odziva, dodatnih vprašanj 
ali izraženih mnenj.

#1  Analiza slovenske  
bančne panoge 2017

Kako je predstavljena vsebina na spletnih me-
stih? Katere so nove funkcionalnosti v bančni 
panogi? Kakšne so novosti? Kaj vse je na voljo 
obiskovalcu? Ali so pomembni podatki dovolj 
jasno izpostavljeni? Katere trende so identifi-
cirali v 2017 in kaj lahko pričakujemo v 2018?

V Analizo slovenske bančne panoge  
vključimo vse banke v Sloveniji – tudi vašo!

Izhodišče analize je dobra uporabniška izkuš-
nja, osredotočeni pa smo na spletna mesta 
z vidika prisotnosti posameznih elementov 
in vseh funkcionalnosti. Analiza vključuje 
tako kvantitativni kot tudi kvalitativni vidik 
ter vizualno predstavitev najboljših praks. 
Generično poročilo Analize slovenske bančnih 
panoge vam poda jasen vpogled v delovanje 
panoge tako pri nas kot v tujini, kakšni so 
trenutni trendi in tudi kaj lahko pričakujete v 
prihodnosti. 

Analiziramo vsa spletna mesta slovenskih 
bank, vsa produktna spletna mesta, komu-
nikacijo na družbenih omrežjih in izbrana 
spletna mesta tujih bank. Na podlagi pridobl-
jenih rezultatov pripravimo poročilo analize, v 
katerem so podatki predstavljeni opisno ter 
v obliki tabel, grafov, opremimo pa ga tudi s 
primeri dobrih in slabih praks.

POTEK ANALIZE IN  
PRIPRAVA POROČILA

	 V analizo vključimo vse spletne strani 
slovenskih bank, produktne spletne stra-
ni bank, profile na družbenih omrežjih 
ter 15 izbranih tujih bank.

	 Spletno stran analiziramo iz vidika vse-
binske kakovosti (preko 250 paramet-
rov) ter izvedemo hevristično analizo 
uporabniške izkušnje.

	 Izvedemo tudi analizo spletnih tržnih 
deležev – pozicije posameznih spletnih 
mest bank v spletnih iskalnikih (upošte-
vamo 100 ključnih besed).

POROČILO ODGOVORI  
NA VPRAŠANJA

	 Katera banka je  digitalno najbolj  
konkurenčna?

	 Katere banke so dobre na določenih 
področjih?

	 Kako konkurenčna je vaša banka?

	 Kakšni so trendi in standardi ter katere 
novosti so se pojavile v letu 2017?

	 Katere so dobre prakse in zakaj?

  
       Poročilo raziskave bo izšlo 

15. decembra 2017. 

Redna CENA poročila znaša  
1.830,00 EUR (brez DDV-ja).

 
Cene poročil s POPUSTI  

najdete v priloženi naročilnici.

»Mystery Shopping« 
raziskava
Z metodo »skrivnostnega nakupovanja« me-
rimo v obdobju dveh tednov digitalno odziv-
nost vaše in vseh ostalih slovenskih bank. Z 
lažnega elektronskega naslova vam posredu-
jemo določena vprašanja in povpraševanja 
za vaše produkte na navedene informativne 
elektronske naslove. 

Pri bankah, ki to omogočajo, izvedemo 
povpraševanja preko spletnih obrazcev. 
 
POTEK ANALIZE IN  
PRIPRAVA POROČILA

	 Z lažnega elektronskega naslova vam na 
informativni elektronski naslov pošlje-
mo specifična vprašanja, povpraševanje 
o vaših ponudbah in bančnih produktih.

	 Preverjanje vaše digitalne odzivnosti 
in kakovosti bo potekalo med 9. in 30. 
novembrom 2017.

	 Kjer je to mogoče, pošljemo povpraše-
vanja tudi preko informativnih obrazcev.

	 Analiziramo tudi kakovost komuniciranja 
preko e-novic (»newsletter«), pri čemer 
beležimo vašo odzivnost in ustreznost 
komuniciranja v digitalnem prostoru.

POROČILO ANALIZE VSEBUJE posamezne 
podatke, ki bodo predstavljeni v obliki tabel 
in grafov. Podatki bodo opremljeni s komen-
tarji, prikazani pa bodo tudi primeri digitalnih 
praks – predvsem dobrih. 

Podatki analize so BREZPLAČNO  
vključeni v poročilu Analiza slovenske 

bančne panoge na spletu 2017.



#2 Analiza slovenskega  
mobilnega bančništva

Kako so spletna mesta bančne panoge prila-
gojena brskanju preko pametnega telefona? 
Kakšna je uporabniška izkušnja, kako učin-
kovita je navigacija in katere funkcionalnosti 
dobro delujejo? Ali banke omogočajo, da 
uporabnik preko mobilne naprave opravi 
enake procese kot preko računalnika?

Google je pred kratkim razkril izsledke razis-
kave uporabnikov spleta za leto 2017. Kar 
70 % populacije uporablja pametni telefon v 
vsakdanjem življenju in kar 62% uporabnikov 
do interneta dnevno dostopa preko pamet-
nega telefona. Bančna panoga ni izjema, 
zato v tej analizi ugotavljamo ali se je uspela 
prilagoditi zahtevam uporabnikov, ali sledi 
trendom in katere so najboljše prakse, tudi 
iz tujine. 

Analizo mobilnega bančništva opravljamo že 
drugo leto, zato bomo pripravili primerjavo 
z lanskimi letom in predstavili trende, ki so 
trenutno značilni na tem področju.

VIDIKI ANALIZE

	 Analiza bo potekala med  
20. novembrom in 5. decembrom 2017.

	 Vstopna stran – Prilagojenost  
potrebam uporabnikom, ki dostopajo 
preko mobilnih naprav.

	 Vsebine – Prilagojenost vsebin  
za uporabnike.

	 Navigacija – Primernost in učinkovitost 
navigacije na mobilnih napravah.

	 Oblikovanje – Učinkovito oblikovanje 
CTA (»Call To Action«), predstavitve  
in vstopne strani.

	 Ponudba – Enostavnost predstavitve 
ponudbe ter njena prilagoditev za  
mobilne uporabnike.

	 Uporabniška izkušnja na mobilnih  
napravah – Izpolnjevanje obrazcev,  
informativnih izračunov.

	 Hitrost – Hitrost nalaganja mobilnih 
strani slovenskih bank.

	 Približno 100 parametrov kakovosti  
mobilnih spletnih strani.

 
ZAKAJ JE DOBRO SPLETNO 
MESTO NUJNO ZA DOSEGO  
KONKURENČNOSTI NA TRGU?
Izjave zadovoljnih naročnikov, ki jim 
je analiza v preteklosti že pomagala: 

“S pomočjo večletnega sodelovanja s stro-
kovnjaki družbe E-laborat, njihovih izobra-
ževalnih delavnic in strokovnih analiz, smo 
svoje znanje na vseh področjih digitalnega 
poslovanja nadgradili in tudi zaradi tega 
postali uspešnejši.”

Goran Juroševič, 
Vodja spletnega poslovanja,  
Zavarovalnica Triglav, d.d.

“Ker vedno stremimo k izboljšanju, smo že 
leta naročniki raziskav E-laborat. Te nas 
vedno umestijo na mesto, ki nam v tistem 
trenutku pripada. Tako se učimo, primerja-
mo z ostalimi in izboljšujemo.”

Barbara Franko, 
Vodja digitalnega bančništva,  
Sberbank banka d.d.

#3 Analiza slovenskega  
spletnega bančništva
Kakšen je postopek odpiranja in uporabe spletnih 
bank? Koliko časa preteče od odprtja do možnosti 
uporabe spletne banke in katere storitve spletne 
banke so za uporabnike najpomembnejše? Kakšne 
storitve ponuja bančna panoga v Sloveniji in kje smo 
v primerjavi s tujino?

Ne samo, da natančno analiziramo spletna mesta 
vseh slovenskih spletnih bank, temveč opravimo 
tudi postopek odpiranja računa spletne banke. 
Z dodanim NOVIM korakom lahko pričakujete 
točne podatke o procesih s katerimi se srečuje 
uporabnik, kje v procesu izvedbe se lahko zatakne 
in posledično ne odloči za zaključevanje procesa.  

Ker izvajamo raziskavo tretje leto zapored, bomo 
podatke primerjali s prejšnjimi leti in prikazali 
aktualne trende, poleg standardov na področju 
spletnega bančništva. 

Ne bomo samo identificirali slabše prakse, 
temveč bomo tudi podali najboljše rešitve more-
bitnih zagat, ki jih lahko uporabite pri izboljšanju 
vašega poslovanja.

 
POTEK ANALIZE IN  
PRIPRAVA POROČILA

	 Zajem podatkov bomo izvajali  
med 10. in 25. decembrom 2017 za  
vsako spletno banko posebej.

	 Na vseh spletnih bankah bomo naredili 
popis ključnih funkcionalnosti in vsebin ter 
definirali ključne uporabniške poti.

	 Opravljena bo vsebinska in  
hevristična analiza.

	 Podatke bomo predstavili v obliki grafov, 
tabel in opisne interpretacije. 

POROČILO ODGOVORI  
NA VPRAŠANJA:

	 Kako načrtovati in izvesti ključne  
funkcionalnosti ob prenovi ali  
optimizaciji spletne banke?

	 Kje v procesu uporabe se uporabniki najpo-
gosteje »zataknejo«?

	 Kateri postopki so dobri  
in kateri so slabi?

	 Je prilagojena uporabi osebam  
s posebnimi potrebami?

	 Kako zmanjšati frustracije vaših  
komitentov in posledično razbremeniti klicni 
(in e-mail) center? 

     Poročilo raziskave bo izšlo  
     16. januarja 2018.

Redna CENA poročila znaša  
1.830,00 EUR (brez DDV-ja).   

 
 

Cene poročil s POPUSTI  
najdete v priloženi naročilnici.

POROČILO ODGOVORI  
NA VPRAŠANJA

	 Katere banke dobro služijo  
mobilnim uporabnikom?

	 Katera spletna mesta so  
dobro prilagojena?

	 Katere so dobre mobilne  
prakse in zakaj ravno te?

	 Kako vse pomembne informacije in  
produkte predstaviti potencialnim  
uporabnikom, da jim bodo kadarkoli  
in kjerkoli dostopni? 

   Poročilo raziskave bo izšlo  
   29. decembra 2017. 

Redna CENA poročila znaša  
1.710,00 EUR (brez DDV-ja).  

 
 

Cene poročil s POPUSTI  
v priloženi naročilnici.



#4 Poglobljena primerjal-
na analiza za vaše spletno 
mesto / spletno banko /  
mobilno spletno stran
Vam je splošen pregled panoge premalo in 
potrebujete dodatno individualno analizo 
vašega spletnega mesta/banke ali mobilne 
spletne strani? Kje imate dobre in šibke točke 
digitalnega poslovanja? Kako ste pozicionirani 
v primerjavi s konkurenco? Kje zaostajate in v  
katera področja je smiselno vložiti največ po-
zornosti? Se zavedate svojih šibkih točk in iščete 
najboljše rešitve zanje? 

Na podlagi naročila in natančnega usklajevanja 
vaših potreb, poslovnih načrtov ter ciljev vam 
pripravimo personalizirano raziskavo, ki odgo-
vori na vsa zastavljena vprašanja. 

Se sprašujete kakšna je razlika med vami in 
izbranim konkurentom? Vaše spletno mesto, 
spletno banko ali mobilno spletno stran pri-
merjamo s konkurenčno banko po Vaši izbiri.

 
POTEK ANALIZE IN  
PRIPRAVA POROČILA

	 Pridobili boste poglobljeno interpretacijo 
podatkov v primerjavi z ostalimi bankami 
iz panoge. 

	 Identificirali bomo vaša šibka področja in 
področja, ki jih bomo določili  
skupaj - izhajajoč iz vaših KPI-jev.

	 Izbrana področja bodo analizirali  
naši strokovnjaki za uporabniško  
izkušnjo in spletno poslovanje.

	 Pričakujte natančno izmerjeno  
kakovost vašega spletnega mesta. 

	 Čaka vas poročilo v obliki grafov, tabel, 
opisne interpretacije, slik in primerov 
dobrih praks, ki vam bodo omogočali  
odpravljanje napak nemudoma.  

POROČILO ODGOVORI  
NA VPRAŠANJA:

	 Katere postopke je potrebno  
dodati, optimizirati?

	 Katere vsebine je priporočljivo  
nadgraditi?

	 Kako svojim uporabnikom ponujati  
boljše storitve od konkurence?

	 Kaj lahko spremenimo in  
izboljšamo nemudoma?

Poročilo individualnih raziskav bo izšlo po 
dogovoru oziroma vrstnem redu naročil.

 
Redna CENA analize znaša  

2.100,00 EUR  (brez DDV-ja). 

 
Ceno analize s POPUSTI  

najdete v priloženi naročilnici.

 
#5 in #6  Analiza uporab-
niške izkušnje z napredno  
»eyetracking« tehnologijo 

 
Vir:www.researchgate.net  

Kaj ste naprej opazili  
na zgornji fotografiji? 

 
Vir:www.researchgate.net 

So točke vašega pogleda  
obarvane z rdečo, rumeno  

in zeleno barvo? 
 
 
 

Postanite oči vaših kupcev in  
ne dovolite, da pomembna  
vsebina ostane neopažena.

 
 
Se sprašujete: 

	Ali je obiskovalec opazil nov 
oglas na spletni strani? 

	Ali obiskovalci najdejo najpo-
membnejše informacije na naši 
spletni strani?

Odgovore in rešitve vam ponuja 
testiranje uporabniške izkušnje  

s tehnologijo »eyetracking«.

Potrebujete zanesljivo informacijo o kakovosti inte-
rakcije med uporabniki in vašim spletnim mestom? 
Vas zanima s katerimi težavami se soočajo obisko-
valci vaših spletnih strani? Katere vsebine ne naj-
dejo? Kam umestiti predstavitev novega produkta, 
da bo vidna njegovi ciljni publiki?

Odgovore na zgornja in številna druga vprašanja 
najdemo preko testiranja na realnih uporabnikih 
oziroma testne skupine, ki po vnaprej določenih 
nalogah (scenarijih) opravi določene procese na 
vašem spletnem mestu. Ker raziskavo opravlja-
mo po individualnem pogovoru z vami, je le ta 
prilagojena ciljem poslovne učinkovitosti vašega 
podjetja.

Raziskavo izvajamo v nadzorovanih okoliščinah 
s tehnologijo »eyetracking « - sledenja gibanja 
očesa, pri čemer testiranje uporabniške izkušnje 
izvajamo z najsodobnejšo tehnologijo (Tobii 
X120) za »Eyetracking«. S pomočjo te raziskave 
pridobite hiter, enostaven, praktičen, in najbolj 
učinkovit način za merjenje interakcije z vašimi 
uporabniki. Pomagamo vam tudi s primeri dobre 
in malo manj dobre prakse, kar vam omogoča, 
da pri digitalnem poslovanju vedno zasedate sam 
vrh na konkurenčnem trgu. 

Izsledke raziskave Vam  
predstavimo na interni delavnici. 

FAZE RAZISKAVE

	 V sodelovanju z Vami uskladimo vsebinska 
izhodišča in definiramo ključne faktorje 
uspeha (KPI-je) spletnega mesta.

	 Določimo 10 scenarijev (npr. naročilo sto-
ritve, iskanje informacij povezanih s storitvi-
jo, izpolnitev informativnega vprašalnika …), 
ki jih kasneje testiramo na realnih uporab-
nikih.

	 V nadzorovanih okoliščinah naših prostorov 
izvedemo testiranja (5-sekundni test vstop-
ne strani, testiranje vseh scenarijev, poglobl-
jen intervju o vtisu uporabnika).

	 Po končanih testiranjih podatke interpreti-
ramo ter pripravimo poročilo s konkretnimi 
priporočili za optimizacijo spletnega mesta, 
spletne banke ali mobilne spletne strani. 

 
  

Izsledki raziskave s to tehnologijo  
zagotavljajo 100 % zanesljive povratne  

informacije o kakovosti vašega spletnega mesta.

Redna CENA analize znaša  
6.500,00 EUR (brez DDV-ja), oziroma 

4.500,00 EUR (brez DDV-ja)  
brez tehnologije »eyetracking«.

 
Ceno analize s POPUSTI  

najdete v priloženi naročilnici.

DODATNE INFORMACIJE: 
www.e-laborat.si
info@e-laborat.si
01 565 52 92   



Zakaj izbrati nas?
Ker že dvanajsto leto opravljamo analize različnih panog na spletu in pripravljamo 
specializirane raziskovalne priročnike. Ker vedno stremimo k zadovoljstvu naših na-
ročnikov in k uspešnim poslovnim dogovorom v katerih sta obe strani zadovoljni. Po-
buda je prišla s strani strank, ki so želele redna poročila o trendih in standardih v pa-
nogi ter nasvete za aktualne in najboljše rešitve njihovih konkretnih problemov. Naš 
cilj je priprava takšnega poročila raziskave, ki bo nazorno odražalo trenutne digitalne 
trende in novosti ter hkrati izpostavljalo dobre prakse in pomagalo manj dobrim na 
poti do izboljšave. Želja je ustvariti priročnik z visoko uporabno vrednostjo, ki bo s 
primeri predstavljal preverjeno najboljše – domače in tuje – aktualne spletne prakse 
ter vas usmeril k večji digitalni konkurenčnosti v svoji panogi.

Do sedaj smo pri digitalnem razvoju pomagali že:

Abanka Vipa d.d.,  
Adria Airways d.d.,  
Adria mobil d.o.o.,  
Adriatic Slovenica d.d.,  
Agencija RS za okolje,  
Allianz Hungaria Zrt.,  
Alpina d.d.,  
Alta skladi d.d.,  
Amis, d.o.o.,  
Avto Triglav d.o.o.,  
Banka Celje d.d.,  
Banka Koper d.d.,  
Dnevnik d.d.,  
Elektro Ljubljana d.d., Eles, d.o.o.,  
Engrotuš d.d.,  
Fakulteta za komercialne in poslovne vede,  
Fakulteta za turistične študije - Turistica,  
Fashion.si,  
Fructal d.d.,  
GA, gospodinjski aparati d.d.,  
Gen-i d.o.o.,  
Gorenje d.d.,  
Gorenjska banka, d.d.,  
GZS, Gospodarsko razstavišče d.o.o.,  
Grand Hotel Toplice Bled d.o.o., 
Grawe Zavarovalnica d.d.,  
Microsoft Slovenija d.o.o.,  
Hit, d.d.,  

Hoteli Bernardin, d.d.,  
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,  
Istrabenz Turizem d.d.,  
Izi mobil, d.d.,  
JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo  
in tuje investicije,  
Kapitalska družba, d.d.,  
KD Group d.d.,  
Lek d.d.,  
Lokalna turistična organizacija Bovec, 
Loterija Slovenije, d.d.,  
Luka Koper, d.d.,  
Medis d.o.o.,  
Mercator d.d.,  
Microsoft Slovenija d.o.o.,  
Ministrstvo za javno upravo,  
Ministrstvo za obrambo,  
MM Marketing magazin,  
Mobitel, d.d.,  
Nikon GmbH,  
NLB d.d.,  
Nova KBM d.d.,  
Olimpijski komite Slovenije,  
PM Poslovni medij d.o.o.,  
Porsche Slovenija, d.o.o.,  
Poštna banka Slovenije, d.d.,  
Računalniške novice,  
Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,  

Raiffeisen banka d.d.,  
Relax Turizem d.o.o.,  
Renault Nissan Slovenija d.o.o., 
Sava Hoteli Bled, d.d.,  
Sberbank banka d.d.,  
Si.mobil d.d.,  
SKB banka d.d. Ljubljana,  
SKUPNA, pokojninska družba, d.d.,  
Slovenska turistična organizacija, 
Srce Slovenije,  
Steklarna Hrastnik d.o.o.,  
Turizem Ljubljana,  
T-2 d.o.o.,  
Telekom Slovenije d.d.,  
Terme Krka, d.o.o.,  
Terme Olimia d.d.,  
UniCredit Banka Slovenija d.d., 
Union hoteli d.d.,  
Unior d.d,  
VZAJEMNA zdravstvena zavaroval-
nica, d.z.v.,  
Zavarovalnica Tilia, d.d.,  
Zavarovalnica Triglav d.d.,  
Zavod za turizem Maribor,  
Združenje bank Slovenije,  
ŽITO Prehrambna industrija d.d  
…

E-laborat,
svetovalno analitična družba, d.o.o.
Letališka cesta 5
1000 Ljubljana

T: 01 565 52 92
www.e-laborat.si
www.netfork-akademija.si
www.websi.si
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