
Ponedeljek, 10. maj 2021/od 17.00 do 19.15 ure 
Torek, 11. maj 2021/od 17.00 do 20.00 ure 
Sreda, 12. maj/ od 17.00 do 19.15 ure 
 

 
 
 
 

 

 

Udeležba vseh 3 – eh dni usposabljanja je  
  za vse udeležence obvezna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 
 

Promocija na družbenih omrežjih 
-Oglaševanje na Facebook Ads 

-Oglaševanje na LinkedIn Ads 

-Social objave (Facebook, Instagram, LinkedIn) 

 
PREDAVATELJ: 
Matej Kalan je, s strani Googla, certificiran Trainer za 

usposabljanje na področju digitalnega marketinga. Je ustanovni 

partner agencije za digitalni marketing Forward. V sodelovanju z 

vodilnimi turističnimi destinacijami v Sloveniji skrbi za razvoj 

digitalnih kompetenc občanov ter dvig konkurenčnosti lokalnega 

gospodarstva. Udeležence svojih usposabljanj spodbuja, da med 

usposabljanji izpostavijo tudi svoje spletne strani, družabne 

profile ali druga spletna orodja, ki jih uporabljajo za trženje in 

prisotnost na spletu. Na ta način udeleženci usposabljanj 

pridobijo konkretne informacije na temo izboljšanja svoje 

prisotnosti na spletu ter od usposabljanj odnesejo bistveno več 

kot zgolj s samim poslušanjem. 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT 

svetovanje Gorenjska vabi na usposabljanje z naslovom: 

 

 

STRATEGIJA TRŽENJA IN  
MARKETING NA INTERNETU 
 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 6. maja 
2021 oz. do zasedbe prostih mest preko e-prijavnic:  
 
-za s.p.–je in podjetja:  
https://forms.gle/YzszyNbsuvBTJWUS7  
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične 
osebe):  
https://forms.gle/B4SXxQ98j5oNGV3Q6  
 
Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna. 

 

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO: 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 
60 220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-
sora.si. 
 
Število mest je omejeno. 

 

 
KJE: 
Usposabljanje bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 

videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred usposabljanjem 

boste na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo na usposabljanje. 

 

VSEBINA: 
Kako postaviti spletno stran in kako poskrbeti, da se bo 
prikazovala v iskalnikih? 
-Zakaj se odločiti za spletno stran? 

-Koraki do nove spletne strani (izbira domene, izbira gostovanja, izbira 

CMS sistema, Sitemap, vsebina) 

-Design spletne strani – wordpress, izbira teme 

-Kaj je SEO optimizacija (tehnična, vsebinska)? 

-Osnovni pojmi (META opisi, page speed, Rich snippets …) 

-Search console 

 
Uporaba spletnih orodji in oglaševanje z Google oglasi 
-Google My Business 

-Google Analytics 

-Google Tag Manager 

-Digitalna Garaža 

-Oglaševanje na Google Ads (Prikazni in Iskalni oglasi) 

-Ostala orodja 

 


