
SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

VABILO NA DELAVNICO 

 

UČINKOVITA UPORABA DIGITALNIH 

ORODIJ V POSLOVANJU  

 

V TOREK, 10.9.2019, OB 12.30  

V SEJNI SOBI E2 V PROSTORIH 

 CELJSKEGA SEJMA D.D.,  

DEČKOVA CESTA 1, CELJE 

 

Delavnica je zasnovana tako, da bo podala celostni pregled orodij in nasvetov za             

čimbolj uspešen in učinkovit nastop na spletu. 

 

Vsebina delavnice:  

● Kaj je digitalni marketing in katera so njegova orodja? 

● Prednosti in razlike v primerjavi s klasičnim trženjem / marketingom 

● Osnovne značilnosti kanalov digitalnega marketinga: 

- google in iskalni marketing 

- družbena omrežja, katero je pravo za posamezno podjetje in kako se ga            

lotiti 

- email marketing in njegova pravila 

- vsebina je kraljica - vsebinski marketing na spletu 

- spletna stran - osnove dobre spletne strani 

- kaj pomeni SEO - optimizacija spletnih strani in zakaj je to dobro            

poznati 

 

Izvajalka: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih            

marketinga in odnosov z javnostmi, zato boste na usposabljanju izvedeli marsikaj           

zanimivega, novega in predvsem uporabnega za svoje poslovanje. 

 

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 3 šolske ure,            

število mest je omejeno. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in               

tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 



 

Prijavljeni prejmete za dan dogodka brezplačno vstopnico za vstop na          

sejmišče, ki jo prevzamete osebno na sedežu OOZ Celje, Cesta na           

Ostrožno 4, Celje do vključno ponedeljka, 9.9.2019 do 14. ure.  

 

 

 

Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov        

simona.zupanc@ozs.si do ponedeljka 9.9.2019, do 10. ure, oziroma do zasedbe          

mest. Vljudno vabljeni! 

 

 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  

UČINKOVITA UPORABA DIGITALNIH 

ORODIJ V POSLOVANJU  

 

V TOREK, 10.9.2019,  OB 12.30 URI 

V SEJNI SOBI E2 V PROSTORIH 

 CELJSKEGA SEJMA D.D., DEČKOVA CESTA 1, CELJE 

 

(izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 9.9.2019 do 10. ure na e-mail           

simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).  

 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________ 

NASLOV: ______________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in               

tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 

mailto:simona.zupanc@ozs.si

