VABILO
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center
Murska Sobota vabimo na :

brezplačno usposabljanje

KAKO OSVOJITI SPLETNA DRUŽBENA OMREŽJA
Kako izkoristiti Facebook, Instagram in druga
družbena omrežja v poslovne namene?
ki bo

dne 22. in 23. avgusta 2018, s pričetkom ob 10.00 uri
v prostorih Pomurske gospodarske zbornice Murska Sobota,
Lendavska ulica 5A, 9000 Murska Sobota (dvorana, 4. nadstropje)

Namen usposabljanja:
''Ne veste, kako se lotiti Facebooka in Instagrama? Kakšne vsebine pripraviti? Kako
komunicirati, da dosežete svoje občinstvo in premagate algoritem? Kako pripraviti objave,
ki bodo pritegnile in preprosto navdušile vaše oboževalce, da vam bodo z veseljem sledili,
vam zaupali in seveda posledično tudi kupili vaš izdelek ali storitev?''
Usposabljanje je namenjen podjetnikom, zaposlenim v podjetjih in potencialnim
podjetnikom ter vsem tistim, ki se zavedajo, da družbena omrežja lahko učinkovito
izkoristimo v poslovne namene.
Vsebina usposabljanja:
1. Kaj je ključno pri uporabi spletnih družbenih omrežij?
Spoznaj svojo stranko in identificiraj primerno omrežje;
Kako zgraditi zaupanje in prodati svoje storitve na spletnih družbenih omrežjih;
2. Uporaba Facebook –a;
Nasveti za objave, ki pritegnejo na Facebooku;
Triki za učinkovito Facebook objavo;
3. Uporaba Instagram-a;
Nasveti, kako komunicirati na Instagramu;
4. Uporaba drugih omrežij.

Strokovni izvajalec:
Monika Horvat, strokovnjakinja digitalnega marketinga, še posebej Facebook
oglaševanja, ki že več kot 5 let sodeluje s številnimi slovenskimi podjetji in posamezniki na
področju vodenja socialnih omrežij, Facebook & Instagram oglaševanja, e-mail
marketinga in brandinga.
Grega Gostinčar, strokovnjak za digitalni marketing in spletno prodajo, je lastnik in CEO
agencije za digitalni marketing Visionplus, ki je svoja vrata odprla leta 2016 in od takrat
dalje velja za eno najhitreje rastočih agencij v Sloveniji

Trajanje usposabljanja:
Usposabljanje bo trajalo 10 šolskih ur. Izvajalo se bo v sredo 22.8. in v četrtek 23.8.2018,
vsak dan od 10.00 do okvirno 14.30 ure, z vključenim odmorom.
Prijave:
Prijave sprejemamo najkasneje do četrtka, 16. 8. 2018 oz. do zapolnitve mest na e-mail:
iris.lanscak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 040 504 500.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno.

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Podjetje/institucija:
Naslov:
Starost podjetja
(nad ali pod 5 let):

Kontakt, e-pošta:
S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka dne 22. in 23.
8. 2018. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo
za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se
izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje
Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala
ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se
ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Razvojni center Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
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