SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA USPOSABLJANJE
DIGITALNI MARKETING
z začetkom
V TOREK, 22.5.2018, OB 8.00 uri
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE
Vsebina usposabljanja, ki traja 20 šolskih ur (4 srečanja po 5 šolskih ur) je
prilagojena manjšim in srednje velikim podjetjem. V sklopu usposabljanja bodo
podani praktični primeri, zato obvezno s sabo prinesite svoj prenosnik ali tablico.
Izvedba bo potekala v naslednjih terminih:
torek, 22.5.2018, od 8-12. ure,
četrtek, 24.5.2018, od 8. do 12. ure,
petek, 1.6.2018, od 8. do 12. ure,
ponedeljek, 4.6. 2018, od 8. do 12. ure.
Vsebina usposabljanja:
• digitalni trendi,
• spletna predstavitev podjetja,
• iskalniki, optimizacija,
• oglaševanje,
• socialna omrežja in izdelava različnih profilov,
• brezplačna koristna orodja na spletu.
Strokovni izvajalec: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na
različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi, zato ste lahko prepričani,
da boste na usposabljanju izvedeli marsikaj zanimivega, novega in predvsem
uporabnega za svoje poslovanje.
Udeležba je brezplačna za vse udeležence. V kolikor se boste na usposabljanje
prijavili in prejeli našo potrditev o uvrstitvi v skupino, a se usposabljanja brez
predhodne pisne odjave vsaj dva dni pred začetkom usposabljanja ne boste
udeležili, vam bomo zaračunali stroške v višini 200 EUR.
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Izpolnjeno prijavnico pričakujemo na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do
petka, 18.5.2018, oziroma do zapolnitve prostih mest. Vljudno vabljeni!
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P R I J A V N I C A – DIGITALNI MARKETING
(izpolnjeno
prijavnico
pošljite
do
petka,
simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

18.5.2018,

na

e-mail

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________
OZNAČITE STAROST PODJETJA : - DO 5 LET

- NAD 5 LET

NASLOV: ______________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------

.

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

