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Produktni marketing (m/ž) 

Rešitve: 

Darilna kartica – www.smartgifty.com 

Dogodki -  www.IDConference.eu  

O podjetju: www.sos-sw.si  

Izzivi: 

● Analiza trga, konkurence in trendov potrošnika z namenom razvoja produktov 

● Samostojna priprava strateškega marketinškega načrta za produkte in rešitve 

(tehnološki produkti, medsebojno povezani: kartični sistem za darilno kartico, 

platforma za marketing avtomatizacijo in email marketing, event management 

platforma) 

● Proaktivna priprava predlogov in izvedba načrtov za pridobivanje novih strank v 

Sloveniji in tujini, usmerjeni smo v tujino. 

● Priprava potrebnih marketinških dokumentov (e-predstavitvene brošure, vsebina 

za pristajalne strani, personalizirane predstavitve v Canvi na potencialne stranke 

in drugo) 

● Priprava vsebin za email marketing in spletne strani (blog vsebine) + nadzor nad 

vsebinami za social media (pripravlja junior sodelavec) 

● Načrtovanje in izvajanje email marketing kampanj (zasnova strukture, priprava 

flow-ov, identifikacija potencialnih kontaktov) 

● Komunikacija z obstoječimi in potencialnimi kupci in prodajniki v tujini (Slovaška, 

Poljska, Hrvaška) 

● Predlaganje velikosti in alokacije marketinškega budgeta, cenovna pogajanja z 

dobavitelji marketinških storitev, nadzor nad digitalnim oglaševanjem (izvajajo 

drugi v ekipi) 

● Sodelovanje z direktorjem podjetja (glavni prodajnik) in manjšo ostalo ekipo 

razvijalcev 

http://www.smartgifty.com/
http://www.idconference.eu/
http://www.sos-sw.si/


 

Smart Octopus Solutions, identifikacijske rešitve, d.o.o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana. 

 ID številka za DDV: SI55450598; Matična št.:2074087; Transakcijski račun: SI56 0208 3026 2914 210 pri NLB; 

 Šifra dejavnosti: J62.090 - Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 

 

Želimo si: 

● Zadnji letnik ali zaključena 7. oz. 6/2 raven izobrazbe 

● Že obstoječe delovne izkušnje na področju produktnega marketinga in/ali 

produktnega managementa  

● Digitalne pismenosti in osnovno poznavanje in razumevanje Google Analytics 

● Proaktivnosti in organiziranosti  

● Aktivnega znanja (vsaj) angleškega jezika  

Ponujamo: 

● Avtonomno delo znotraj manjše, agilne ekipe  

● Testiranje novih idej (manjša organizacija, ki odločitve sprejema hitro) 

● Možnost flexibilnega dela med pisarno v Ljubljani in delom od doma  

● Nagrajevanje poslovne uspešnosti in doseženih rezultatov, poleg dogovorjenega 

plačila - vključenost v letni bonus 

● Možnost strokovnega izobraževanja na letni ravni 

● Različne opcije sodelovanja (študentski servis, sp, zaposlitev) 

Pošljite svoj CV na jurij.triller@sos-sw.com  
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