
 

 

Pitanja – Vetturelli 

 

1. Vaša krilatica je "Organizacija. Kultura. Transformacija", tko i što zapravo stoji iza prezimena i imena tvrtke 

Vetturelli? 

 

2. Često čujemo pojam "organizacijska kultura", no rijetki znaju pravo značenje, možete li ukratko objasniti što 

čini zdravu organizacijsku kulturu. 

 

3. Za one koji vas ne poznaju, vaš put može izgledati pomalo neobično, naime krenuli ste iz suradnje s 

multinacionalnim kompanijama prema suradnji s manjim, hrvatskim kompanijama. Da li ste drastično morali 

mijenjati pristup s obzirom na manje kompleksno tržište i organizacijske sustave ili su problemi i putevi do 

rješenja u suštini isti. 

 

4. Imate li klijente koji vam se javljaju kako bi bili proaktivni ili dolaze tek kada već postoji problem i traže 

rješenje? 

 

5. Davne 2012. osvojili ste nagradu SPORTO za najbolji sportsko-marketinški projekt "Paraolimpijski školski 

dan". Možete li reći nešto više o tom projektu (Da li je doživio integraciju u školski sustav) i usporediti stanje 

sportskog marketinga u Hrvatskoj tada i danas? 

 

6. Postoji li danas u Hrvatskoj škola za sportski marketing? Kako stvoriti kvalitetan kadar i na koji način ste Vi 

tada (2012) "učili"? Metodom pokušaja i pogrešaka ili iz iskustva u radu s ljudima i timovima? 

 

7. Sport mora biti više od utakmice, utrke, rezultata, često u trkačkom svijetu čujemo kako utrka mora imati 

"svoju priču" kako bi bila uspješna. Da li to organizatori sportskih događaja razumiju ili je za većinu to još 

uvijek strano? 

 

8. Inicijatori ste serije poslovnih utrka B2B RUN. Serija koja je 2015. godine pokrenuta s idejom da među 

zaposlenicima potakne međuodjelnu komunikaciju, razmjenu ideja i gradi timski duh, u svega nekoliko 

godina izrasla je u najveće okupljanje poslovnjaka u Hrvatskoj. Taj projekt pomalo iskače iz okvira vašeg "core 

businessa", kako ste došli na tu ideju i jeste li očekivali ovako velik uspjeh? 

 

9. Što mislite koje značajke tog događaja su najviše pridonijele njegovom uspjehu. 

 

10. Jednoj od vodećih svjetskih kompanija za sportski menadžment INFRONT prepoznala je interes za vaš projekt 

i kupila ga 2018. godine. To je zasigurno još jedna velika potvrda uspjeha samog projekta, no koliko se teško 

odvojiti od projekta koji gradite godinama i ulažete puno vremena truda znanja i ljubavi u njega? 

 

11. Jesu li digitalizacija i automatizacije rješenje svih naših problema ili ipak ključ uspjeha ostaje u čovjeku, 

odnosno timu te snazi, agilnosti i inovativnosti pojedinaca koji čine taj tim. 


