SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO
na spletno delavnico

Poslovne možnosti, ki nam jih ponuja
splet brezplačno,
ki bo potekala v petek, 21. 10. 2022, s pričetkom ob 9. uri,
preko konferenčnega orodja Zoom.
➢ Bi želeli spoznati, katere možnosti za promocijo in večjo
prepoznavnost vašega podjetja oz. izdelkov vam ponuja splet?
In to brezplačno?
➢ Ali uporabljate že vse možnosti, ki vam jih nudijo družbena
omrežja, Google in spletne strani?
Delavnica je namenjena:
✓ mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom
Podrobna vsebina delavnice:
• Kaj vse nam splet ponuja in kaj od tega koristno uporabiti?
o Kanali, omrežja, oblike digitalnega marketinga;
o Kaj je sploh primerno zame, kako izbrati?
• Značilnosti posameznih kanalov in pojavljanja na njih:
o Google, Google My Business,
o YouTube,
o Omrežja: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter ,
o e-mail marketing.
• Kako vse to optimalno in brezplačno uporabiti za doseganje potencialnih kupcev
in povečanje prodaje?
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence.
Obvezna je predhodna spletna prijava, ki jo najdete na naslednji povezavi TUKAJ,
do srede, 19. 10. 2022 oz. do zasedbe mest. Delavnica bo trajala približno 4
pedagoške ure.
Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, boste pred izvedbo prejeli
povezavo za udeležbo na delavnici in gradivo.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Izvajalka: Biserka Kišič, KISIK Komunikacije s.p., predavateljica z 20 letnimi
izkušnjami na različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi. Ker ima izkušnje v
mednarodnem in slovenskem poslovnem okolju, ste lahko prepričani v pridobitev novega,
zanimivega in predvsem uporabnega znanja za vaše poslovanje.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,
Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.
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