
 

         
 

VABILO  

USPOSABLJANJE ZA DVIG DIGITALNIH VEŠČIN: DIGITALNO TRŽENJE NA SVETOVNI 

PLATFORMI ETSY 

 

💡 KAJ? 

V okviru projekta CCI4Tourism na Razvojni agenciji Sora pripravljamo sklop usposabljanj za 

predstavnike sektorja KKI, ki so potenciali lastniki svoje Etsy spletne trgovine ali obstoječi lastniki, ki 

svojo Etsy trgovino želijo izboljšati.  

Vabimo vas na sklop usposabljanj za digitalno trženje ustvarjalcev na svetovni platformi Etsy. 

 

Na dveh srečanjih bomo udležencem predstavili osnove dobrega upravljanja s spletno Etsy trgovino in 

jim zagotovili predvsem praktično delo pod strokovnim mentorstvom. 

Srečanja vodi Petra Vengar, ki pod svojo blagovno znamko Petruška ustvarja pravljične volnene 

svetove. Je lastnica uspešne spletne trgovine Petruškafairyworld na svetovni platformi Etsy.   

 
 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in lastnega dela na razvoju uspešne spletne prodaje bo z udeleženci 

delila predvsem praktične informacije. Pod njenim mentorstvom bodo udelženci praktično upravljali s 

svojimi že obstoječimi Etsy trgovinami ali pa bodo začeli z vzpostavljanjem trgovine od začetka.   

 

 

💡KDAJ? 

Praktično uposabljanje poteka v dveh povezanih delih:  

1. srečanje: torek, 12. 4. 2022 (17.00–19.00): predstavitev delovanja platforme in njenih 

algoritmov, možnost povezava platforme s socialnimi omrežji in iskanje ključnih besed  

2. srečanje: torek, 19. 4. 2022 (17.00–20.00): praktični del delavnice in mentorstvo udeležencem 

pri pripravi in razvoju njihove spletne trgovine 

Srečanja potekajo v živo, v prostorih UE Škofja Loka, velika sejna soba (2. nadstropje).  

 

https://www.etsy.com/shop/PETRUSKAfairyworld?ref=simple-shop-header-name&listing_id=570587065


 

         
 

💡KAKO?  

Udeleženci s sabo prinesejo svoje prenosne računalnike.  

Za prijavo pišite na rokodelskicenter@visitskofjaloka.si.  

Udeležba na srečanjih je za udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.  

 

💡ZAKAJ?  

Svet se je v zadnjih letih drastično spremenil tudi na področju prodaje. Rokodelci in ustvarjalci so 

prikrajšani sejmov in prodaje v fizičnih trgovinah, nakupovalne navade so se spremenile. Zato se vse 

več ustvarjalcev usmerja na spletno prodajo. Etsy je svetovna platforma, na kateri ustvarjalci lahko 

uspešno prodajajo svoje izdelke in s tem dosežejo kupce na mednarodnem trgu.   

 

Hvala za vaš odziv in udeležbo!  

Prav lepo vas pozdravljam,  

Kati Sekirnik, RA Sora, koordinatorica projekta CCI4TOURISM 

 

….. 

Cilj projekta  CCI4TOURISM – Kulturne in kreativne industrije (KKI) za trajnostni kulturni turizem je 

izkoristiti potencial sektorja KKI kot osrednjega akterja pri krepitvi trajnostnega kulturnega turizma ter 

oblikovanja z njim povezanih politik za izboljšanje turistične ponudbe v jadransko-jonski regiji, v kateri 

je kulturna dediščina neizkoriščen potencial.  

Projekt je delno financira EU iz programa INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program) 2014-2020.  

https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/  

mailto:rokodelskicenter@visitskofjaloka.si
https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/

