Име и презиме

Горан Миланковић

Датум рођења

17.07.1965. Београд

Школа

Пољопривредни факултет у Новом Саду

Звање

Дипломирани инжињер пољопривреде

Специјализације

- Иститут за интернационални менаџмент у Београду,
менаџер
- Савез инжињера и техничара Србије у Београду, обука за
рад на рачунарима
- „Microsoft Србија , Microsoft sales specialist“
-Семинари ИНИ индустријског инжињеринга, електронско
пословање после 2000
Почетни курс Београдске берзе

Претходно
запослење

Секретар и комерцијалиста у студентским задругама
Агроном и Интелектуалац у Новом Саду 1987-1989
Комерцијалиста у низу маркетинг агненција и Музичкој
омладини Новог Сада 1989-1992
Сопствена фирма за маркетинг и некретине 1983-2000 у
Новом Саду
Маркетинг менаџер у новинама „COM“ у Београду од броја
10-40 (2001-2002)
Маркетин менаџер у фирми ИНИ индустријски инжињеринг
задужен за организацију семинара од 2002-2004
Маркетинг консултант у компанији Телегроуп од 2001-2007
ХР консултант у фирми Маднет (2006)
ХР и маркетинг консултант у фирми Видовдан(2003-2007)
Маркетинг и бизнис консултант у фирми Алиас (2005-2007)
Маркетинг менаџер у емисији „Game Over „ (2004-2006)
Стално запослен у РНИДС-у као помоћник директора за
сарадњу са овлашћеним регистрима и маркетинг(2008/2011)
Маркетинг и Пр менаџер у фирми ИИБ из
Београда(2007/2009)
Консултант за скуп Е-трговина , стручни скуп на Палићу од
(2003-2014)
Заменик председника конференције суоснивача РНИДС од
септембра 2013 до септембра 2015
Тренутно запослен у фирми „Quad“ као сарадник за
маркетинг и продају
Као самостални консултант учествовао у изради или
самостално припремао бизнис планове и пројекте за Фонд за
развој Србије,Фонд за мала и средња предузећа,Фонда за

развој Војводине и Фонда за Иновације
Реализовани
пројекти,
самостално, или за
фирме за које сам
радио

-

Скуп наше и Израелске привреде у хотелу Hyatt 2002
Интернет презентација ауто куће Видовдан 2003
Инфосфера, стручни скуп са изложбом у Привредној
комори Србије 2003
Интернет презентација фирме ЗИС из Београда ,
унутрашњи маркетинг и организовање обука у самој
фирми (2004-2006)
Интервентни менаџмент у фирми из Краљева са
циљем заустављана штрајка и поновног покретања
производње(2005-2006)
Оснивање првог српског Ит кластера Алианса 2006
Анализа тржишта српских ЕРП софтвера и налазак
локалних партнера за фирму Копа из Словеније
(2007)
Налазак локалних партнера и помоћ при правном и
организационом успостављању мреже фирме ИИБ
(2007)
Припрема маркетинга и пласмана робе за фирму
Зодис (2007-2008)
Организовање групе за писање пројеката за владине
и европске конкурсе у циљу помоћи развоја локалних
фирми
Покретање првог пројектног суфинансирања у
РНИДС 2010
Реализација пројекта у БИФ 2014

12.2.16.

у Београду

