
   

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

Slovenija, javna agencija 

 

Želite učinkovito on-line komunicirati z vašimi strankami in ne veste kako? 
 

Vas zanima kako posel (delno) preseliti na splet? 
 

Ne veste katero orodje za delo na daljavo uporabiti? 
 

 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira 
 

BREZPLAČNO E- DELAVNICO 

Poslujte digitalno z orodjem Zoom –  
triki in nasveti za učinkovito poslovanje na daljavo 

 
 

četrtek 28. maj 2020, med 13.00 in 15.00 uro 
 

Zoom je videokonferenčna platforma, ki omogoča, da se lahko večje število ljudi, ki so vsak na 
svoji lokaciji (vsak na svojem računalniku ali mobitelu) sreča v živo – torej ob istem času.  

V času epidemije COVID-19 je postala najbolj uporabna aplikacija-platforma za poslovanje 
med uporabniki/podjetji na daljavo na svetu in na ta način mnogim podjetjem omogočila 
nemoteno poslovanje tudi v času brez socialnih stikov. Vas zanima kako in zakaj? 

Preko Zoom-a se izvajajo interaktivna spletna predavanja, delavnice in predstavitve, sestanki 
med poslovnimi partnerji, kolegiji v podjetjih... Zoom celo omogoča skupinske treninge, vadbe, 
različne koncerte in ostala srečanja. Predstavlja torej učinkovito orodje, s katerim lahko 
nadomestite oz. prilagodite fizične kontakte v trenutnih razmerah. 

 
 
Vsebina delavnice 

- Spoznali boste videokonferenčni program Zoom (triki in napotki za učinkovito delo) 

- Predstavili vam bomo možnosti, kako svoj posel preseliti (vsaj deloma) online 

- Predstavili vam bomo brezplačna online orodja, ki vam bodo pomagala pri delu  z vašimi 

naročniki. 

- Spoznali boste praktične primere, kako lahko digitalizirate svoj obstoječ način poslovanja. 
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Komu je delavnica namenjena 
- Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom, direktorjem podjetij, vodjem različnih 

oddelkov in služb, potencialnim podjetnikom, ostalim zaposlenim v MSP, ki vas zanima 

učinkovito komuniciranje in poslovanje on-line in praktična uporaba orodja Zoom. 

Po delavnici boste bolj samozavestno komunicirali in poslovali online. 

 
 

Kaj potrebujete za udeležbo 

- Osebni računalnik (kamera, mikrofon, internet) 

Spremljajte svoj e-poštni predal, kamor vam bomo en dan pred delavnico poslali 
povezavo za dostop do on-line Zoom delavnice. 

 
Prijave  
Prijave sprejemamo do 26.5.2020 oz. do zapolnitve mest na mail preko spletne prijave 

→  TUKAJ  

 

 

Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 30 udeležencev! 
V prijavi posredujete mail, s katerim boste vstopali v program ZOOM za sodelovanje na webinarju. 

 
Strokovni izvajalec delavnice 
 

- Blaž Branc, dipl.soc., dolgoletni predavatelj iz različnih področij komunikacije 

Je direktor podjetja Baltazar consulting. Od leta 2007 izvaja consulting, predavanja in treninge s 
področja (start-up) podjetništva, razvoja organizacij, prodajne komunikacije, produktnega 
(re)inženiringa, inoviranja, igrifikacije in designa poslovnih iger. 
 
V zadnjem obdobju za naročnike vodi projekte digitalizacije poslovanja in razvoja posla skozi digitalna 
orodja. Sodeloval je s številnimi domačimi in tujimi organizacijami, kot so Austrian Airlines, Hewlett-
Packard, Samsung, Toshiba, Astellas Pharma, Atlantic Grupa, Mimovrste=),  Simobil, Studio Moderna, 
Talum, Lesnina, Generali, Gorenje, Združenje Manager, Intesa Sanpaolo idr. 

 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene 
vabljenja za delavnico dne 28.5.2020. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na delavnici 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 dokumentirana. 
Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  
 
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 Murska 
Sobota. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_T_EWZiARL50godWXqtQe-LPvxQnFdiDbwvhwZIxx12CP7A/viewform

