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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico 

 »CANVA – oblikujte sami privlačne grafične rešitve za svoje 
podjetje« 

  
v ČETRTEK, 3. junija 2021 od 9. do 13. ure,  

v  prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, Kraška ulica 6,  
6210 Sežana. 

 
Delavnica je BREZPLAČNA! 

 

Na delavnici boste ustvarjali s spletnim orodjem Canva in govorili o osnovah ustvarjanja vizual-
nih vsebin za namen promocije, objav, predstavitve vašega poslovanja, ipd..  

Spoznali boste funkcije, ki jih ponuja program in jih v praksi preizkusili na ustvarjanju lastnih 

grafik in vizualnih vsebin. Program ponuja ogromno priložnosti in ima enostaven sistem, kar 

uporabniku omogoča igrišče polno različnih možnosti. Govora bo o ustvarjanju promocijskih 

vsebin in grafik za vizualne predstavitve ter kako le te narediti opazne, učinkovite in hkrati enos-

tavne. Vaše podjetje bo na ta način postalo bolj vidno ter privlačno v očeh kupcev. 

 

Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 

podjetnikom.  

 
Na delavnici potrebujete: prenosni računalnik. 

 
 
PROGRAM DELAVNICE: 
 
09:00  -   13:00   

 

 Spoznavanje osnov ustvarjanja vizualnih vsebin za namen promocije, objav, 

predstavitev, ipd. 

 Seznanitev s funkcijami, ki jih ponuja program.  

 Preizkušanje funkcij na ustvarjanju lastnih grafik in vizualnih vsebin.  

 Načini ustvarjanja promocijskih vsebin in grafik za vizualne predstavitve ter kako te 

narediti opazne, učinkovite in hkrati enostavne.  

 Predstavitev trikov, ki jih skriva program Canva.  
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Izvajalka: Urška Pavlovič  je nacionalno kvalificirana mladinska delavka, trenerka na področju 

neformalnega izobraževanja ter vsestranska umetnica. Ima bogate izkušnje na področju 

kreativnega razmišljanja, inovativnih idej, digitalnega dela, vizualnega komuniciranja, 

projektnega managementa in vodenja skupin. 

 
Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do srede, 2. junija 2021 oz. do zasedbe 
prostih mest preko spletne prijavnice.  
 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri ORA Krasa in Brkinov d.o.o., svetovalka Dolores Kovšca,  

tel.: 051 424 532 oz. po e-pošti: dolores.kovsca@ora.si. 
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