
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionaln

 

SPOT svetovanje Obalno

»DIGITALNI NASTOP PODJETJA IN SPLETNA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

V ČETRTEK, 14.03.2019 
Kreativna učilnica InnoLab, Trg Brolo

V TOREK 19.03.2019 od 10.00 do 1
v prostorih Primorske gospodarske zbornice

V PONEDELJEK, 25.03.2019 in TOREK 26.03.2019

od 10.00 do 15.00 v prostorih Območne obrtno

Program usposabljanja: 
 
1. del/modul:  
- Strategije nastopa - kaj moramo imeti v mislih (zgodba, dokumentiranje, MM agencija), kaj potreb
pripravimo 
-  Platforme za objavo vsebin - katere so in kako delujejo.
-  Googlove poslovne rešitve (GMB), brezplačna spletna stran, socialna omrežja (FB,IG, LI, W) in druge brezplačne
efektivne rešitve. 
- Sestava predstavitvenega stavka za vašo dejavnost, kontaktni podatki (telefon, naslov, zemljevidi, urniki,…), naziv 
podjetja, dejavnosti (SEO), izbor fotografij
 
2.del/modul: 
Izdelava fotografije, videa, 360° virtualni ogled dejavnosti, obdelava fotografij (
trik, želeni cilji - vse na GMB) od tam lahk
 
3.del/modul: 
- Ustvarjanje profilov in objava vsebin na splet, nasveti, primeri dobre in slabe prakse, t
za objavo ene stvari ne vsa omrežja) 
- Cilji predstavitve: Googlove, facebook omejitve, pomoč pri ureditvi profilov, pomoč pri reševanju težav z Googlom, 
facebookom, instagramom,... 
- Kako skrbeti za ažurnost svojih objav, plan, urnik, razpoložljiv čas, 
 

Usposabljanje vodi Damijan Jogan

Prijave sprejemamo na: 
spot.obalnokraske@gmail.com

petra.weber@ozs.si
Pri prijavi prosimo navedite, ali se prijavljate na 

 

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

Slovenija, javne agencije 

 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira usposabljanje

NASTOP PODJETJA IN SPLETNA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

ČETRTEK, 14.03.2019 od 16.30 do 19.30 v prostorih Fakultete za Management, 
Kreativna učilnica InnoLab, Trg Brolo 12 v Kopru 

od 10.00 do 14.00 in v SREDO 20.03.2019 od 10.00 do 13.00                                       
v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 v Kopru

IN 

PONEDELJEK, 25.03.2019 in TOREK 26.03.2019 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice, Kraška ulica 6 

Usposabljanje je brezplačno! 

kaj moramo imeti v mislih (zgodba, dokumentiranje, MM agencija), kaj potreb

katere so in kako delujejo. 
Googlove poslovne rešitve (GMB), brezplačna spletna stran, socialna omrežja (FB,IG, LI, W) in druge brezplačne

za vašo dejavnost, kontaktni podatki (telefon, naslov, zemljevidi, urniki,…), naziv 
), izbor fotografij, svoje dejavnosti, ponudbe.  

0° virtualni ogled dejavnosti, obdelava fotografij (kako pripraviti, izvesti, shraniti, nasveti, 
od tam lahko prenašamo na druge aplikacije ali posredujemo. 

Ustvarjanje profilov in objava vsebin na splet, nasveti, primeri dobre in slabe prakse, triki (kaj deluje in kaj ne 

omejitve, pomoč pri ureditvi profilov, pomoč pri reševanju težav z Googlom, 

Kako skrbeti za ažurnost svojih objav, plan, urnik, razpoložljiv čas, bližnjice in osebe ki nam tu lahko pomagajo.

Damijan Jogan iz podjetja 360view, FOTOGRAFSKE IN INTERAKTIVNE STORITVE, 
DAMIJAN JOGAN S.P. 

 

spot.obalnokraske@gmail.com za usposabljanje v Kopru 
petra.weber@ozs.si, tel. 05 62 02 851 za usposabljanje v Sežani

Pri prijavi prosimo navedite, ali se prijavljate na usposabljanje v Sežani ali v Kopru.

i razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

usposabljanje 

NASTOP PODJETJA IN SPLETNA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI« 

v prostorih Fakultete za Management,                                                       

in v SREDO 20.03.2019 od 10.00 do 13.00                                                      
v Kopru. 

, Kraška ulica 6 v Sežani. 

kaj moramo imeti v mislih (zgodba, dokumentiranje, MM agencija), kaj potrebujemo in kako vse to 

Googlove poslovne rešitve (GMB), brezplačna spletna stran, socialna omrežja (FB,IG, LI, W) in druge brezplačne, a 

za vašo dejavnost, kontaktni podatki (telefon, naslov, zemljevidi, urniki,…), naziv 

kako pripraviti, izvesti, shraniti, nasveti, 

riki (kaj deluje in kaj ne – aplikacije 

omejitve, pomoč pri ureditvi profilov, pomoč pri reševanju težav z Googlom, 

osebe ki nam tu lahko pomagajo. 

podjetja 360view, FOTOGRAFSKE IN INTERAKTIVNE STORITVE,  

v Sežani 
v Sežani ali v Kopru. 


