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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

VABILO NA DELAVNICO 
 

Povečajte prodajo preko družbenih omrežij – 
Facebooka in Instagrama, 

 

ki bo v torek, 9. 6. 2020, ob 10. uri, 

v predavalnici Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec,  
Levstikova ulica 2, 3310 Žalec.  

 
Nedvomno je končni cilj vsakega oglaševanja prodaja. Vsako podjetje si želi, da 
bi mu aktivno delovanje na družbenih omrežjih prineslo povišanje prodaje. 
Dejstvo je, da imajo družbena omrežja, kot npr. Facebook in v zadnjem času tudi 
v poslovnem svetu vse bolj priljubljen Instagram, pomemben vpliv na nakupne 
odločitve potrošnikov. Vedno več spletnih trgovcev se zato poslužuje prodaje 
preko družbenih omrežij. Če ste med njimi tudi vi ali če razmišljate, da bi vašo 
prodajo razširili, je delavnica izvrstna priložnost, da si s koristnimi nasveti in 
praktičnimi primeri razširite svoje znanje.  
 
Vsebina delavnice: 

1. Možnosti prodaje preko Facebooka; 
2. Ustvarjanje in urejanje trgovine in kataloga na Facebooku; 
3. Kako prodajati na Facebooku brez spletne trgovine; 
4. Kako prodajati preko skupin; 
5. Značilnosti Instagrama;  
6. Osebni ali business profil in razlike med njima; 
7. Vsebine primerne za Instagram - privlačnost vsebine, hashtagi, 

oznake; 
8. Vplivneži – zakaj sodelovati z njimi, na kaj moramo biti pozorni; 
9. Prodaja preko Instagrama. 

 
Delavnica je namenjena:  

✓ mikro, malim in srednje velikim (proizvodnim) podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom, 

✓ vsem, ki vas ta tematika zanima in si želite poglobiti znanje. 
 

Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 šolske ure, je brezplačna za vse 
udeležence. 

 
Izvajalka:  
KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in 
odnosov z javnostmi. Prepričani smo, da boste s strani strokovnjakinje za 
digitalni marketing na delavnici izvedeli marsikaj zanimivega, novega, še zlasti pa 
uporabnega za vaše vsakodnevno poslovanje. 
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Prijava: Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na 

elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do petka, 5. 6. 2020, oz. do 

zasedbe mest. 

 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!  
 
                                                                                                              Svetovalka SPOT  

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
PRIJAVA NA DOGODEK 

SPOT svetovanje SAVINJSKA 
 
 

Delavnica: Povečajte prodajo preko družbenih omrežij – 
Facebooka in Instagrama 

 

 
Naziv podjetja: ______________________________________ 

 
Naslov podjetja:  _____________________________________ 

 
Davčna številka: _____________________ 
 
Ime in priimek udeleženca: ______________________________ 
 
Kontakt: gsm ________________       e-naslov _____________________ 

 
 
 

            Podpis udeleženca: _____________________ 
 
 
 
 

✓ Z oddajo prijave dovoljujem vpis v seznam udeležencev. 
 
 
 
 
 
*Vaši osebni podatki se bodo uporabljali in obdelovali za potrebe poročanja projekta SPOT svetovanje in bodo 
posredovani kontrolnim organom SPIRIT, javna agencija  in MGRT. Vaši osebni podatki se bodo hranili do konca leta 2027. 
Vaši podatki se ne bodo prenašali v tretje države in vaše osebne podatke ne bomo profilirali.  
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