
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta  

Razvojni center  Murska Sobota vabimo na : 

brezplačno dvodnevno usposabljanje 

PRODAJA PREKO SPLETNE STRANI 
ki bo 

6.9.2021 in 7.9.2021, s pričetkom ob 9.00 uri 

v prostorih Poslovnega središča Expano  

Namen delavnice: 
Spoznali bomo ali za prodajo na spletu potrebujemo spletno stran ali spletno trgovino. V čem je 
razlika? Osvojili bomo razumevanje nakupnega in prodajnega procesa na spletu. Vse to in še več 
izveste, če se nam pridružite na usposabljanju PRODAJA PREKO SPLETNE STRANI. 
 
Vsebina : 

• Načrtovanje in vzpostavitev prodajne spletne strani: 

o Postavitev ciljev, 
o določitev kupcev, 
o izbira platforme in orodja, 
o načrtovanje vsebine, 
o izbira slik, 
o optimizacija za spletne iskalnike, 
o praktični prikazi. 

• Vzpostavitev spletne trgovine: 

o Platforma, 
o načini plačila, 
o plačilne metode, 
o izdaja računov, 
o davčna blagajna, 
o skladiščenje, 
o zaloga, 
o logistika, 
o embalaža in pakiranje, 
o pogoji poslovanja, 
o piškotki in varovanje zasebnosti. 

• Prodaja storitev oz. virtualnih izdelkov na praktičnem primeru. 

• Pomembnost vzdrževanja spletne strani / trgovine. 

• Aktivnosti in orodja digitalnega marketinga po vzpostavitvi spletne strani. 
 
 
 

 



 

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. 
 
Trajanje usposabljanja: 
Predavanje bo trajalo 6.9. in 7.9.2021 vsakokrat po 5 šolskih ure. Izvajalo se bo od 9.00 do okvirno 
13.00 ure.  
Udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj in vsa druga priporočila NIJZ.  
 
Prijave NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE: 
Prijave sprejemamo najkasneje do ČETRTKA, 02.09.2021 oz. do zapolnitve mest na e-mail: 
iris.lanscak@rcms.si.  
 
  

Usposabljanje je za udeležence brezplačna, 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. 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. 
 

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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