
 

Vabljeni vsi, ki želite odpreti spletno 
trgovino in vabljeni vsi, ki želite svojo 
obstoječo dejavnost prenesti na splet. 
Po usposabljanju boste celovito 
pripravljeni na odprtje spletne 
trgovine in podkovani v aktivnostih 
digitalnega marketinga po vzpostavitvi 
spletne trgovine. 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta  

Razvojni center  Murska Sobota vabimo na : 

brezplačno usposabljanje 

SPLETNA TRGOVINA od A do Ž 
ki bo 

v torek 22.10. in v sredo 23.10.2019 

 s pričetkom ob 9.00 uri 

v prostorih Pomurske gospodarske zbornice Murska Sobota,  

Lendavska ulica 5A, 9000 Murska Sobota (dvorana, 4. nadstropje)  

 
Komu je usposabljanje namenjeno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsebina delavnice: 

• Za koga je primerna spletna prodaja in kako se je lotimo 
(načrtovanje, postavitev cilje in določitev kupcev, izbira 
ponudnika platforme, izdelava/najem spletne trgovine, dodatne 
vsebine za uspešno spletno trgovino),  

• Organizacija in izvedba vsebine za spletno trgovino (kdo bo pisal 
besedilo, kako priti do slik, optimizacija za spletne iskalnike, kdo 
bo vnašal vsebino), 

• Kaj je potrebno paziti pri zakonodaji in inšpekcijski nadzor,  

• Kakšne so marže, plačilne metode, davčne blagajne in drugi triki 
finančnega načrtovanja,  

• Skladiščenje, zaloga, logistika, embalaža in pakiranje,  

• Aktivnosti in orodja digitalnega marketinga po vzpostavitvi 
spletne trgovine (email marketing in povezava na spletno 
trgovino, kako gradimo baze potencialnih kupcev preko 
partnerskega trženja, družbenih omrežij, vsebinskega marketinga, 
vplivnostnega marketinga), 

• Predstavitev konkretnega primera gradnje spletne trgovine 
MojaČokolada.si  



 

 
Predavatelj: 
Predavatelj MARKO PETREJ, direktor podjetja Navdih.net, je kot strokovnjak na področju 
spletnega komuniciranja in izdelave spletnih strani  uspešno predaval in svetoval številnim 
podjetjem iz različnih branž (od industrije, prodaje, storitvene dejavnosti do športa in 
kulture), med njimi tudi podjetnikom začetnikom. 
Hkrati nam bo Andraža Gaveza pripravil predstavitev na primeru spletne trgovine 
MojaČokolada.si in vam iz prve roke predal, kaj vas vse čaka pri delu s spletno trgovino in 
na kaj biti pozoren. 
 
Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala dva dni po 5 šolskih ur. Izvajala se bo v TOREK 22.10.2019 in v SREDO 
23.10.2019, od 9.00 do okvirno 13.30 ure, z vključenim odmorom.  
 
Prijave NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE: 
Prijave sprejemamo najkasneje do PETKA, 18.10. 2019 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! 
Potrebne so predhodne prijave. 

 
 
 

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. 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 dogodka 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. 
 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, 

javna agencija 
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