Žalec, 27.10.2021

VABILO
SPOT svetovanje Savinjska vas vabi na

20 urno napredno usposabljanje za obstoječe spletne trgovce.
Komu je namenjeno: podjetjem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom
Kdaj in kje: 20 urno usposabljanja bo potekalo v štirih zaporednih terminih ob sredah
3.11., 10.11., 17.11., 3.12.2021 od 17.00 do 21.00 ure v prostorih UPI, Ljudske
univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec (računalniška učilnica - pritličje levo).
Vsebina:
1. sklop:
Predstavitev predavatelja in Startup projekta Sportnaoprema.si
Predstavitev sodelujočih in njihovih projetov
Predstavitev vsebine naslednjih sklopov
Razprava
2. sklop
Uporaba orodja Ahref
Uporaba orodja Google Keywoord Tool
Spoznavanje z Google Adwords okoljem za pripravo oglasov
Priprava in analiza spletnega trga
3. sklop:
Oblikovanje tržnega spleta in priprava tržne strategije
Priprava, izbira in oblikovanje vsebin in digitalnih materialov
4. sklop:
Priprava Google Adwords oglasne kampanje
Priprave Facebook in Instagram oglasne kampanje
Usposabljanje bo praktično usmerjeno, zato v kolikor želite prinesite s seboj svoj
računalnik. V kolikor ga nimate, vam bo na razpolago na sami delavnici.
Prijava: Usposabljanje organizira Razvojna agencija Savinja in je za udeležence
brezplačno. Prijava na usposabljanje je obvezna najkasneje do torka, 2.11.2021 do
12.ure oz. do zapolnitve mest na povezavi
Prosim, da nam ob prijavi sporočite ali boste na usposabljanju uporabljali svoj računalnik.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03/713 68 61 ali 041 308 763.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Predavatelji: mag. Žan Skok, predavatelj podjetništva in podjetnik in gostujoči
predavatelji Jan Skok dipl. diz. - priprava, oblikovanje marketinških materialov ter
Kaja Govc - Google adwords.
Za udeležbo na usposabljanju je potrebno upoštevati PCT pogoj (preboleli,
cepljeni, testirani).

Vabljeni in lepo pozdravljeni.
Damjana Omerzu
Svetovalka SPOT

Stojan Praprotnik
Direktor RA Savinja
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