VABILO NA BREZPLAČNE DELAVNICE
Spoštovani,
vabimo vas na delavnice Iz področja digitalnih vsebin, ki jih lahko koristno uporabimo pri poslovanju.
Izvajalka delavnic: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in
odnosov z javnostmi, zato boste na delavnicah izvedeli marsikaj zanimivega, novega, še zlasti pa
uporabnega.

1. FACEBOOK KOT PROMOCIJSKO IN PRODAJNO ORODJE
v petek, 12.4.2019, ob 8.00 uri
Vsebina:
 nastavitve in upravljanje FB strani
 oblikovanje različnih tipov objav
 koledar objav in planiranje
 vsebinska strategija - kakšne vsebine objavljati za večji doseg
 oglaševanje in sponzoriranje objav na FB strani
 skupine in zakaj so koristne za posel
 nagradne igre in še več koristnih nasvetov in praks
Delavnica je zastavljena praktično, zato za optimalno učinkovito delo priporočamo, da prinesete s
sabo osebni računalnik ali drugo napravo z maksimalno napolnjeno baterijo.
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. Delavnica bo trajala 3 šolske ure.

2. GOOGLE MY BUSINESS - brezplačna 'mini' spletna stran
v petek, 12.4.2019, ob 12.00 uri
Vsebina:
 zakaj zgubljamo stranke, le nimamo urejen Google My Business profil
 kako si ga uredimo
 mnenja, ocene
 dodajanje fotografij
 objavljanje aktualnih novic in sprememb
Delavnica je zastavljena praktično, zato za optimalno učinkovito delo priporočamo, da prinesete s
sabo osebni računalnik ali drugo napravo z maksimalno napolnjeno baterijo.
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. Delavnica bo trajala 2 šolski uri.

PRIJAVNICA
Vašo prijavo na posamezno delavnico do zapolnitve prostih mest pričakujemo najkasneje do srede,
10.4.2019, do 12. ure po e-pošti tatjana.stinek@ozs.si. V primeru zapolnitve skupine na delavnici vam
bomo sporočili novi termin izvedbe posamezne delavnice.
NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ________________________________________________________
NASLOV: ________________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: ____________________ E-POŠTA:____________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _______________________________________________________
1. FACEBOOK KOT PROMOCIJSKO IN PRODAJNO ORODJE
KDAJ:  v petek, 12.4.2019, ob 8.00 uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________

2. GOOGLE MY BUSINESS – BREZPLAČNA SPLETNA STRAN
KDAJ:  v petek, 12.4.2019, ob 12.00 uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________

