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Žalec, 2.11.2021 

VABILO 
 

 SPOT svetovanje Savinjska vas vabi na brezplačno delavnico na temo 
 

GOOGLE MY BUSINESS – brezplačna storitev za večjo vidnost na spletu in 
pridobivanje novih strank, 

 

ki bo v torek, 9. novembra 2021 med 9.00 in 12.00 uro v prostorih UPI, Ljudske univerze Žalec, 
Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec (računalniška učilnica - pritličje levo). 

 
Google My Business (GMB) je brezplačno Google orodje, ki je – še posebej v teh časih – 
podjetjem zelo pomemben, a premalo izkoriščen kanal. Vsakemu podjetniku, podjetju, 
organizaciji omogoča, da redno in brezplačno že v Googlu iskalniku ažurira svoje podatke, 
odgovori na najpogostejša vprašanja, prikaže svojo ponudbo ter obvešča svoje stranke o 
spremembah in novostih. Na Googlu iščemo VSI in če tam vaši podatki niso pravilni in osveženi, 
vas to lahko hitro stane potencialne stranke ali posla. 
 
Komu je namenjena: Namenjena je vsem podjetjem, tudi če nimajo FB ali drugih družbenih 
omrežij ali celo lastne spletne strani! 
 
Vsebina:  
• kaj sploh je Google My Business (GMB) in kaj nam omogoča? 
• zakaj je GMB in lokalno iskanje ter prikaz v Google zemljevidih vedno bolj pomembno 
• kako vam pomaga k višji uvrstitvi na Googlu in kako si ga optimalno uredite? 
• nadzor nad mnenji, ocenami, fotografijami; 
• možnosti objavljanja in promocije z Google My Business; 
• možnost objave dogodkov na GMB 
• Google My Business kot mini spletna stran 
 
Delavnica bo praktično usmerjena, zato v kolikor želite prinesite s seboj svoj računalnik. V 
kolikor ga nimate, vam bo na razpolago na sami delavnici. 
Izvajalka: Delavnico bo vodila ga. Biserka Kišič, KISIK Komunikacije, ki uspešno prenaša svoje več kot 
20-letne izkušnje v marketingu na številne zadovoljne udeležence usposabljanj in delavnic. Dobre ocen 
in številne pohvale pričajo, da so njene delavnice praktične in uporabne in takšen je tudi namen te. 

 
Prijave:  Delavnico organizira Razvojna agencija Savinja in je za udeležence brezplačna. Mesta 
so omejena, zato je obvezna prijava na TEJ POVEZAVI  , najkasneje do ponedeljka, 8.11.2021 
do 10.ure oz. do zapolnitve mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.  03/713 
68 61 ali 041 308 763.   
 
Vabljeni in lepo pozdravljeni.  
 
Damjana Omerzu        Stojan Praprotnik  
Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska                         Direktor RA Savinja 

https://forms.gle/G4gP7JaMJKeRwfFe9

