
 

 

Comtrade izziv za  
študente Ekonomske fakultete 
 
Comtrade postavlja študentom  izziv. Pravzaprav gre za dva izziva, najboljši med tekmovalci 
pa si lahko prisluži nagrado v obliki  enomesečne plačane prakse v podjetju Comtrade na 
področju Comtrade Digital Services/Mobility and Travel ali udeležbo in pitch na enem od 
dogodkov, ki jih organizira Comtrade.   
Več o izzivu vam predstavimo na Ekonomski fakulteti v sredo,  23.3.2017 ob 16:00.  
 
Razpisana izziva:  
 

1. MOBILNOST KOT STORITEV 
 

Družbeni trendi, kot so rast števila prebivalstva, urbanizacija in digitalizacija močno vplivajo 
na mobilnost v mestih in regijah. V urbanih okoljih in velikih svetovnih mestih je mogoče 
lastništvo avtomobilov zamenjati s konceptom mobilnosti kot storitve (Mobility as a Service - 
MaaS), ki prinaša številne okoljske, družbene in gospodarske prednosti.   

 
Izziv za študente: Kako se bodo spremenili poslovni modeli oz. kateri pozlovni modeli so 
primerni, ko preidemo od lastništva avtomobila k uporabi različnih oblik mobilnosti kot 
storitve? (javni promet, car sharing, ride sharing, ride hailing in kombinacijo teh) 

 
Ključne tematike: ekonomija platform, ekonomija deljenja (ang. sharing economy) 

 
 
2. PLATFORMA ZA TARGETIRANO OGLAŠEVANJE  

 
Pri platformi za targetirano oglaševanje imamo na eni strani oglaševalce, ki med seboj na 
dražbi tekmujejo za prikaz oglasa posamezni ciljni skupini (torej tisti, ki ponudi več, prikaže 
svoj oglas izbrani cilni skupini); na drugi strani pa ponudnika oglaševalskega prostora in 
njegovo bazo uporabnikov (to je na primer letalska družba, ki ponuja oglaševalski prostor na 
natisnjeni/elektronski letalski karti). 
 
Platforma oglaševalcem omogoča nastavljanje različnih atributov ciljne populacije za različne 
oglase. Oglaševalec lahko na primer izbere določeno ciljno skupino: moški, 20-30 let, ki leti iz 
Dublina v Benetke, gurman). 
 
Izziv za študente: Primerjava različnih poslovnih modelov za uporabo platforme (platforma 
na ključ, SaaS …) 
 
*Platformo lahko postavimo kot produkt – lahko jo kupi eden ali več ponudnikov oglaševalskega 
prostora; lahko jo gostimo sami – platforma je torej stik na eni strani med različnimi ponudniki 
oglaševalskega prostara in oglaševalci, operiramo jo mi sami, kar pomeni, da moramo skrbeti tudi za 
ustrežno število ponudnikov in povpraševalcev na eni in drugi strani.  



 

 

 
Ključna termatika: ekonimija platform 
 

Prijava in časovni roki 
Prijavijo se lahko študentje Ekonomske fakultete, posamezniki ali ekipe z največ 2 članoma, 
ki s prijavo sprejmejo splošna pravila tekmovanja. 
 
Prijave sprejemamo od 20. do 31. 3. 2017 na elektronski naslov edit.si@comtrade.si 
Ob prijavi navedite: 

 izziv, ki ga sprejemate, 

 ime in priimek, 

 letnik in smer študija, 

 e-naslov, 

 številko mobilnega telefona.  
Ob prijavi ekipe navedite podatke za oba člana ekipe. 
 
Z vsemi kandidati, ki boste sprejeli izziv, lahko po potrebi pripravimo med 3. in 5. aprilom 
2017 uvodni sestanek . Na sestanku bi predstavili podrobnosti izziva in odgovorili na vsa vaša 
vprašanja, povezana z izzivom. 

Rok za dokončno oddajo rešitve je 8.5.2017 
 
Zaključna predstavitev pred komisijo bo med 9. in 12. 5. 2017. O končnem zmagovalcu bo 
odločal tudi glas občinstva.  
 

Nagradi: 
Dvema najboljšima komisija podeli  

 možnost opravljanja enomesečne plačanane prakse v podjetju Comtrade na področju 
Comtrade Digital Services – Mobility and Travel  

 udeležbo in pitch na enem od dogodkov, ki jih organizira Comtrade.   
 
 
Dodatne informacije:  
naše sodelovanja z letalskimi družbami     
White paper The Evolution of Mobility Services  

mailto:edit.si@comtrade.si
https://www.youtube.com/watch?v=RKLhWsdrdrg&t=6s
http://content.comtradedigital.com/whitepaper-evolution-mobility-services

