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Милош је експерт из области развоја пословања у којој се увек труди да понуди 
различита и креативна решења. Милош ефикасно гради лојалност и дугорочне 
односе са купцима, константно надмашујући очекиване кључне показатеље 
успешности. Проналази задовољство у менторингу и обучавању колега и 
пословних партнера, размишља изван оквира и увек покушава да направи свој 
пут. 
 
Милош тренутно ради као директор београдске канцеларије Startup Grind-а, 
глобалне стартап заједнице осмишљене да развија образовање, инспирише и 
повезује предузетнике. Такође је и Community Manager у Mozaik Foundation, 
једном од водећих социјалних предузећа у средњој и источној Европи које је 
пуноправни члан Европског удружења за филантропију предузетништва 
Западног Балкана. 
 
Милош је победник на такмичењу за најбоље идеје у савременом пословном 
окружењу „Креативно размишљање“. Члан је престижне групе пословних 
консултаната коју је оформио господин Едвард Де Боно. 
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Milos is a driven business development professional who effectively builds loyalty and 
long-term relationships with customers B2B and B2C, while consistently exceeding 
expected KPI. He also enjoys coaching and mentoring colleagues and partners, thinking 
out of the box and always trying to make his own path. Always offering different and 
creative solutions in the field of partnership and business development. 
 
Milos currently works as a Belgrade Chapter Director at Startup Grind, global startup 
community designed to educate, inspire, and connect entrepreneurs. He is also a 
Community Manager at Mozaik Foundation, one of the leading social enterprises in 
CEE and the only full member of the European Venture Philanthropy Association from 
the Western Balkans. 
 
Milos is the Winner of the Creative thinking contest for the best ideas in Modern 
Business Environment. He became part of a premium group of Business Consultants 
directly chosen by Mr. Edward De Bonno. 


