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Nenad currently co-owns a digital marketing agency for moving companies – Movers 
Development. The company is engaged in Search Engine Optimization, Paid 
Advertising and Web Development and is well established in the industry.   
 
He also co-owns other startups in the earlier stages of their lifecycle, where the most 
notable one is MoversTech - a CRM for the Moving Industry.  
 
Majority of the businesses target US/CA market, are bootstrapped, and B2B 
orientated. The current focus is to partially move from services towards products and 
software.    
 
Nenad has spent previous 8 years in America. Prior to starting his own company, with 
a partner in Serbia, he was employed as a Project Manager at JP Morgan Chase. He 
was engaged in budgeting, vendor & client management and general organization. 
 
Previously, he was in charge of the Financials at Dumbo Moving and Storage in New 
York, where he had a chance to learn about market specifics and get an 
understanding on how smaller companies operate within it.  
 
Before starting his career, Nenad got a master’s degree in project management at 
the Faculty of Organizational Sciences.  
 
Nenad’s strengths lie in the understanding of the US market which are best utilized 
through Client Management, Sales and Administrative/Financial aspects of the 
businesses.  
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nenad-bjelos-3a5b7085/ 
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Ненад је сувласник компаније за дигитални маркетинг која сервисира 
индустрију селидби у Америци. Компанија је успешно позиционирана на 
тржишту и бави се оптимизацијом за претраживаче, плаћеним оглашавањем, 
као и развојем сајтова и дизајном. 
 
Ненад је такође сувласник и других стартапа који се тек пробијају на тржишту, 
од којих је битно поменути MoversTech – софтвер за комплетну организацију и 
вођење компаније за селидбе.  
 
Већина пословних подухвата су оријенстисани ка Америчком и Канадском 
тржишту и финансирана из сопствених средстава. Тренутни фокус је усмеравање 
дела пословања ка производно/софтверским решењима, с обзиром да је 
већина садашњег пословања сервисно оријентисана.  
 
Ненад је провео претходних 8 година живећи и радећи у Америци. Пре 
започињања сопствених компанија са партнером из Србије, био је запослен као 
пројектни менаџер у JP Morgan Chase-у. Првенствено се бавио припремама 
буџета, координисањем извођача радова, радом са клијентима, као и 
генералном организацијом.  
Пре тога, радио је као Финансијски менаџер у Dumbo Moving&Storage где је 
имао прилику да се упозна са специфичностима тржишта, као и да стекне 
разумевање о пословању мањих компанија у Њујорку. 
 
Ненад је завршио Факултет Организационих наука у Београду, смер за 
управљање пројектима. 
 
 Сматра да може да помогне компанијама кроз разумевање Америчког 
тржишта, посебно кроз односе са клијентима, продају, организацију, као и  
административно финансијске аспекте пословања у Америци.  
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nenad-bjelos-3a5b7085/ 
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