Dobrodošli na prenovljeni spletni strani SBC!
Brskajte po zbirki znanj,
izkoristite nasvete
strokovnjakov, podjetnikov in
drugih insajderjev.

SBC ima novo, sodobno digitalno platformo. Poleg vizualne in tehnične smo izvedli tudi vsebinsko prenovo
spletne strani. Nadgradili smo iskalnik članov in izboljšali vmesnik za digitalno mreženje. Za vas, spoštovani
uporabniki, članice in člani SBC, da boste lažje spremljali uporabne informacijei in izkoriščali digitalna praktična
orodja. Pa tudi za zunanje uporabnike, da na sodoben način seznanjeni z aktivnostmi in delovanjem kluba.
Povezovanje članov
Predlaganje ukrepov za boljše
podjetniško okolje
Ugodnosti za člane
Pobuda za včlanitev

SBC forum
SBC Akaemija
SBC Webinar
SBC Podjetnik

Izbrani nasveti
Stališča
Novice o članih
Novice o dogodkih
Razpisi

5 zlatih vodil
Poslanstvo in vizija
Program
Organizacija

Na angleško
različico

Bodite obveščeni o poslovnih
dogodkih, predavanjih in
intervjujih, ki potekajo v živo, ter se
prijavljajte k udeležbi preko
enostavnega uporabniškega
vmesnika.

Spremljajte aktualne razpise
z jasno označeno navedbo,
kdaj se izteće rok za prijavo.

Prijavite se na
e-novice za
področje, ki
vas zanima.

Prenovo digitalne platforme je izvedlo podjetje Creatim, ki je najbolj prepričalo komisijo zunanjih strokovnjakov in zaposlenih v SBC v okviru
povabila k oddaji ponudb za prenovo digitalnega ekosistema SBC. Prenova je potekala od konca decembra do začetka letošnjega maja. Če
potrebujete dodatne informacije o tem, kako uporabljati novo spletno stran, nam lahko pišete na info@sbc.si, z veseljem vam bomo
odgovorili na vaša vprašanja.

Prikaz profilov
članov SBC

Izkoristite intuitiven napredni iskalnik, ki
omogoča iskanje po referencah, pametni
specializaciji, obstoječih trgih in želenih
trgih.
Iskalnik je zasnovan tako, da prikaže
člane kluba, od katerih lahko iz prve roke
izveste vse bistvene informacije o tujih
poslovnih partnerjih in izkušnjah na trgih,
ki vas zanimajo.

Poleg naprednega iskalnika članov
imajo člani SBC na tem zavihku
možnost oddati predloge za boljše
podjetniško okolje in izkoriščati
članke ugodnosti.
Podjetja (nečlani)
lahko preko obrazca
oddajo zanimanje za
članstvo.

Prikaz prednosti članstva v SBC
in vabilo k izkazu interesa za
članstvo je dodan na vidnem
mestu na prenovljeni vstopni
spletni strani kluba.
Predstavitev organizacije,
vodil kluba, poslanstva in
vizije ter vsakokratnega
aktualnega programa
delovanja kluba.
Aktualno: Uporabni nasveti,
Stališča, Novice o dogodkih,
Novice o članih, Razpisi

