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Slovenija, javne agencije 
 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico 

»Novi trendi na področju trženja s pomočjo digitalizacije v MSP« 
v TOREK, 6. novembra 2018 ob 13. uri  

v prostorih Primorske gospodarske zbornica, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), 6000 Koper 
in 

 v ČETRTEK, 8. novembra 2018 ob 9. Uri  
v prostorih Območne obrtno – podjetniške zbornice Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana 

 
Delavnica je BREZPLAČNA! 

Čas trajanja je predvidoma 3 šolske ure. 
Vsebina delavnice: 
 poznavanje digitalnih marketinških orodij in analitike:  

• podrobnejši pregled brezplačnih orodji s katerimi lahko povečamo obisk spletne strani  
• definiranje ciljne skupine  
• definiranje ključnih besed  
• kako postaviti analitiko, da iz nje razberemo optimalne rezultate  
• pregled Google analitike  

 digitalni kanali prodaje (nabave), upravljanje digitalnih kanalov in platform, kot so FB, Twitter, Trip  
Advisor … :  

• pregled aktualnih digitalnih kanalov glede na ciljne skupine 
• razlike med njimi (prednosti/slabosti) 
• dodatna orodja za upravljanje 
• kako komunicirati s strankami preko teh kanalov 

 eTrgovina, Platforme za prodajo (eBay, Amazon, Ceneje,…) :  
•  pregled platform za izdelavo e-trgovine  
• v čem je katera boljša od druge  
• več o Amazon.com  

 spletne strani, optimizacija spletnih strani  
• CMS-ji spletnih strani  
• SEO optimizacija, ključni faktorji   

 prodajni video za izdelke in storitve  
• kako pripraviti dober prodajni video  
• kje ga oglaševati  

 oglasi na omrežju Google AdWords   
• kako oglaševati preko Google AdWords   

Pri vseh točkah bo predavanje podkrepljeno s primeri dobre prakse. Po delavnici bo predavatelj na voljo za 
individualna vprašanja.  
  
Predavatelj: Grega Logar, ki že več kot 5 let kot projektni vodja vodi različne projekte na področju 
digitalnega marketinga in drugih digitalnih orodji- izdelave spletnih strani, spletnih trgovin, spletnih in 
mobilnih aplikacij, vodenje spletnega oglaševanja (Facebook in Google), SEO optimizacije, A/B testiranja, 
UX/UI delavnic, analiziranje gibanja uporabnikov skozi različna analitična orodja.  Nekatere stranke za 
katere vodi projekte preko podjetja CNJ digital: Danfoss, Sensfly, Gene Planet, Luna TBWA, Grey Ljubljana, 
Argeta, Hofer, Lidle, Belektron, Botrstvo...   

Dodatne informacije: SPOT svetovanje Obalno-kraške regije: 05 662 58 34.  
Prijave za delavnico v Kopru po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com  

Prijave za delavnico v Sežani po e-pošti: petra.weber@ozs.si.    
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