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DATA d.o.o.

KAJ?

KAKO?

S ČIM?

Podjetje DATA d.o.o. je
vodilno slovensko podjetje na področju podpore
in ustanavljanja podjetij.
Pri svojem delu sodeluje z državnimi institucijami podpornega okolja
podjetništva, izvaja subvencionirana svetovanja
in usposabljanja, v okviru
katerih ustanavlja podjetja
brezplačno.

Verjamemo, da je celostni
in povezovalni pristop k
podjetništvu ključnega
pomena za dolgoročno
preživetje produktov in
storitev. Ta vizija se med
drugim kaže v doslej zelo
uspešnem sodelovanju
med Data d.o.o. in drugimi
podjetji. Namen prezentacije je preučitev možnosti
bolj poglobljenega
sodelovanja na področju
marketinškega umeščanja
vidnih sporočil in skupnega
nastopanja v okviru Datinih
dejavnosti znotraj in izven
podjetja.

Data d.o.o. s svojimi
dejavnostmi znotraj in
izven hiše zagotavlja širok
nabor medijskih kanalov
in marketinških orodij, s
pomočjo katerih bi lahko
druga podjetja še bolj
učinkovito komunicirala
s svojo ciljno skupino iz
segmenta malih in srednjih
podjetij (s.p. in d.o.o.)

• prepoznavnost na trgu
(Evropska nagrada za
podjetništvo)
• neposreden kontakt s
podjetniki ob ustanovitvi
s.p. in d.o.o.
• računovodski servis z
800 strankami in celovita
podjetniška podpora
• izobraževanja za podjetnike, dogodki, seminarji,
delavnice
• sodelovanje s številnimi
institucijami podpornega
okolja podjetništva,
univerzami, šolami,
bankami...
• obiskana spletna stran
in široka baza spletnih
naročnikov Datinih evsebin
• ...
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SODELOVANJA

DATA d.o.o.
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NAGRADE

DATA d.o.o.

Zmagovalec European
Enterprise Award 2010

European Business
Awards 2011
V izboru za nagrado HSBC
Award for Enterprise smo
bili izbrani za Country Representative 2011.

Program podpore podjetnikom s ciljem zmanjšanja
stopnje zapiranja podjetij
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Predstavitev podjetja

DATA d.o.o.

Ustanovitev podjetja
V letu 2011 je bilo na Dati urejenih 2.563 postopkov VEM za s.p. in 1.325 postopkov za
d.o.o., skupaj 3.888 postopkov VEM.

Izobraževanja za podjetnike
4500 udeležencev na brezplačnih in plačljivih seminarjih v letu 2010 in 2011

Podjetniške storitve
Točka VEM Data - brezplačna ustanovitev podjetja, kasnejše spremembe in rezervacija
imena - 1.200 ustanovitev podjetij v letu 2011 v prostorih Data

Računovodstvo
Računovodski servis DATA z več kot 800 strankami.

DATA dogodki
Dnevi podjetništva 2011 - 4 leta zapored organizirata Data d.o.o. in Tehnološki park
Ljubljana

WEB aktivnosti
www.data.si generira mesečno približno 60.000 unikatnih prikazov

Prepoznavnost podjetja in nagrade
Sodelovanje s številnimi institucijami podpornega okolja; Nagrada EU za podjetništvo
2010; Eurpoean Business Awards 2011 - Country Representative
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Ustanovitev podjetja
Število oddanih vlog za
S.P. po posamezni točki
VEM (2011)
• V letu 2011 je bilo na
Dati d.o.o. urejenih 2.563
postopkov za s.p. in 1.325
postopkov za d.o.o., skupaj 3.888 postopkov
• Na novo ustanovljenih je
bilo 1.200 poslovnih subjektov (s.p. in d.o.o.)
• Data d.o.o. se nahaja na
samem vrhu po številu
sprovedenih postopkov
v Sloveniji (pred njim le
AJPES-ovi izpostavi v MB
in LJ)
• Izredno nizka umrljivost podjetij (le 9%)
ustanovljenih pri Data
d.o.o. (v primerjavi s SLO
povprečjem 57%), kar
daje podjetju dodatno
relevantnost
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TOČKA VEM
SKUPAJ

Število vlog za G.D. glede
na tip uporabnika e-VEM
(2011)

ŠTEVILO VLOG
195.126

TOČKA VEM
SKUPAJ

ŠTEVILO VLOG

5772

AJPES, izpostava
Ljubljana

6532

AJPES, izpostava
Maribor

3260

AJPES, izpostava
Maribor

1632

DATA, poslovne
storitve, d.o.o.

2563

DATA, poslovne
storitve, d.o.o.

1325

AJPES, izpostava
Koper

2007

AJPES, izpostava
Celje

1183

AJPES, izpostava
Kranj

1853

AJPES, izpostava
Kranj

1133

AJPES, izpostava
Celje

1638

AJPES, izpostava
Nova Gorica

648

AJPES, izpostava
Nova Gorica

1148

AJPES, izpostava
Koper

552

AJPES, izpostava
Novo mesto

1022

AJPES, izpostava
Novo mesto

407

UE Ptuj

990
846

AJPES, izpostava
Velenje

388

Center za razvoj
Litija, d.o.o.

UE Ptuj

319

AJPES, izpostava
Murska Sobota

782

AJPES, izpostava
Murska Sobota

296

AJPES, izpostava
Krško

690

Davčni urad
Ljubljana

256

UE Radovljica

536
535

AJPES, izpostava
Krško

254

AJPES, izpostava
Velenje

535

AJPES, izpostava
Postojna

209

UE Piran

...

...

Viri: Ministrstvo za javno upravo; AJPES; DATA d.o.o. (28.2.2012)

zaprli (9%)

554.208

AJPES, izpostava
Ljubljana

...

Delež uspešnosti podjetij,
ustanovljenih pri Data
d.o.o. (2011)

...

preživeli (91%)

Delež uspešnosti podjetij
(Slovenija, 2011)
preživeli (43%)

zaprli (57%)

Ustanovitev podjetja
Pred ustanovitvijo
podjetja
Nudimo vse potrebne
informacije za pripravo
pred ustanovitvijo vašega
podjetja.
Splošni pogoji,
Ime podjetja,
Sedež podjetja,
Dejavnosti podjetja,
Zastopniki podjetja,
Ali S.P. ali D.O.O.,
Subvencije za samozaposlitev,
Osnovni kapital,
Poslovni načrt
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Zagon podjetja
Brezplačna ustanovitev
podjetja, kasnejše spremembe in rezervacija imena. Pomagamo Vam na
vsakem koraku pri ustanovitvi podjetja.
Registracija s.p.,
Registracija d.o.o.,
Registracija podružnice,
Registracija drugih oblik,
Sprememba podatkov
podjetja.

Po ustanovitvi
podjetja
Pomagamo Vam tudi s
postopki po ustanovitvi
podjetja na vseh področjih.
Vodenje računovodstva,
Odprtje poslovnega računa,
Obveznosti po ustanovitvi,
Podjetniško svetovanje,
Zaposlite študenta,
Iščem zunanje sodelavce,

Ustanovitev podjetja

Recepcija Izpostavitev
VEM točke s
promocijskim
plakatom

VEM točka DATA - v letu 2011
je bilo v prostorih Date urejenih 2.563 postopkov za s.p.
in 1.325 postopkov za d.o.o. t.j. skupaj 3.888 sprovedenih
postopkov poslovnih subjektov, ki so osebno obiskali
pisarno VEM točke .
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Ustanovitev podjetja

VEM točka 1. nadstropje izpostavitev s promocijskim
plakatom.
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Izobraževanja in
seminarji
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Statistike

Seminarji za
podjetnike

Delavnice in
usposabljanja

• Brezplačna
izobraževanja, seminarji,
delavnice, usposabljanja,
posveti...
• 4500 udeležencev na
brezplačnih in plačljivih
seminarjih v letu 2010 in
2011
• Lastna predavalnica
znotraj hiše
• Številne možnosti
izpostavitve promocijskih materialov - letaki,
plakati, samostoječe
table, pingvini, projekcije
prezentacij, priporočila
ponudb s strani predavateljev...

V podjetju DATA d.o.o. izvajamo brezplačne seminarje
za podjetnike:
• Kako zaščititi svoj model,
patent ali blagovno
znamko?
• Spletna trgovina - kaj
potrebujem?
• Kako izboljšati prepoznavnost vašega podjetja
z uporabo družabnih
omrežij ?
• Katere stroške lahko
uveljavim v svojem podjetju?
• Osnove poslovanja
novega podjetja
• Osnove DDV

Delavnice so razdeljene na
teoretični in praktični del:
• Zaključna bilanca za leto
2011
• Kako voditi svoje
enostavno knjigovodstvo?
• Varstvo in zdravje pri
delu

Izobraževanja in
seminarji

vhodni prostor
podjetja z izpostavitvami promocijskih
materialov

vhod v predavalnico
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predavalnica,
ki jo je v lanskem letu
obiskalo 1800 udeležnecev
seminarjev, delavnic in
usposabljanj - v zadnjih
dveh letih skupaj 4.500
udeležencev seminarjev,
delavnic in usposabljanj.

Izobraževanja in
seminarji

primer brandiranja
predavalnice s plakati,
letaki, prezentacijskim
materialom...
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Izobraževanja in
seminarji

Poslovna hiša DATA d.o.o.
se nahaja na Dunajski
cesti 136, ki je ena najbolj frekventnih lokacij v
Ljubljani.
Izpostavitev Banke Koper
s transparenti na ograji
stavbe:
• neposredna vidnost
stavbe z Dunajske ceste;
• dnevni pretok avtomobilov cca 30.000 do
40.000.
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Podjetniške storitve
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Točka VEM Data

Virtualna pisarna

Brezplačna ustanovitev
podjetja, kasnejše spremembe in rezervacija
imena.

Za podjetja, ki potrebujejo
poslovni naslov ali želijo
biti vsaj “na videz” prisotna
v Ljubljani, smo vzpostavili
virtualno pisarno.

Storitve za tujce

Računovodski servis

Tujcem nudimo celovito
podporo ob registraciji in
po registraciji podjetja.

Računovodski servis DATA
z 20 letno tradicijo je prepoznan kot zanesljiv partner - več kot 800 strank.

Strokovna pomoč
pri pripravi razpisne
dokumentacije
Kantidirajte na razpisih
tudi Vi in pridobite nepovratna sredstva.

Študentski servis
Napotnica.com
Data d.o.o. ima svoj
Študentski servis Napotnica.com, v katerem lahko
brezplačno objavite vašo
potrebo po študentu.

DATA računovodstvo
Računovodski servis
Data z 800 naročniki

Računovodske
informacije

Posebna ponudba za
mikro podjetja

Računovodski servis DATA
z 20 letno tradicijo je prepoznan kot zanesljiv partner, predvsem pa kot hitro
rastoče in vodilno slovensko podjetje na področju
podpore mikro in majhnim
podjetjem.

Vse računovodske informacije na enem mestu,
zbrane za sodobne podjetnike, ki jih zanimajo
informacije na področju
plač, dodatkov k plačam,
dnevnic in regresa.

Paketna ponudba knjigovodstva je oblikovana
po meri podjetnikov in
prilagojena njihovim
potrebam. Za oba paketa
- enostavno in dvostavno
knjigovodstvo - je predviden mesečni pavšal.

Storitve knjigovodstva in
računovodstva podpira 17
izkušenih strokovnjakov, ki
si prizadeva uresničiti podjetnikove cilje, načrtovati
investicije, optimizirati
davek od dohodkov pravnih
oseb, davek na dodano
vrednost, dohodnino in
podobno.
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ENOSTAVNO knjigovodstvo
(samostojni podjetniki s.p.)
DVOSTAVNO knjigovodstvo
(družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o.)

DATA dogodki
Dnevi podjetništva
2011
• Dnevi podjetništva 2011
- podjetniški dogodek,
ki sta ga že četrto leto
tradicionalno organizirala Data d.o.o. in
Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju z
Ministrstvom za zunanje
zadeve RS, je privabil
številne udeležence,
željne novih podjetniških
znanj.
• Brezplačnih podjetniških
delavnic, ki so potekale
od 14. do 16. novembra 2011, se je skupaj
udeležilo približno 1800
prisotnih.
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DATA dogodki
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DATA dogodki
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DATA dogodki

19

DATA dogodki
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DATA dogodki
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WEB aktivnosti

22

www.data.si

e-novice

• www.data.si generira mesečno približno
60.000 unikatnih prikazov.
• Obiskovalci strani so
predvsem mladi podjetniki in tisti, ki bi to
želeli postati; ne gre
zanemariti tudi ciljno
skupino študentov, saj
pod okriljem Date d.o.o.
deluje študentski servis
Napotnica.com
• Izpostavitev s pasicami
468x60 px (header);
728x90 px (footer);
160x600 px (sidebar) in
180x180 px (sidebar) na
vstopni strani in vseh
podstraneh.

• E-novice ‘Moje podjetje,
moja prihodnost’ tedensko prejme približno unikatnih 14.000 naročnikov
• Do konca marca
načrtujemo oblikovno
in funkcionalno prenovo
spletne strani in E-novic.
• Izpostavitev logotipa,
oglasa ali piar članka v
E-novicah na bazo 14.000
naročnikov - 2-krat
tedensko.

www.data.si

468x60 px

www.data.si generira
mesečno približno 60.000
prikazov.

728x90 px
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www.data.si

Izpostavljenost na
Podjetniškem portalu http://data.si/blog/category/podjetniski-portal/
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E-novice
E-novice ‘Moje podjetje,
moja prihodnost’ tedensko
prejme približno 11.000
unikatnih naročnikov.

Izpostavitev
promocijskega
sporočila

25

www.data.si
google analytics

časovni interval
31.1. - 2.3. 2012
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