
 

         
 

VABILO  

USPOSABLJANJE ZA DVIG DIGITALNIH VEŠČIN : DIGITALNO TRŽENJE:  

PRODUKTNA FOTOGRAFIJA  

 

💡 KAJ in ZAKAJ? 

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

predstavnike sektorja KK in za zaposlene v turizmu.  

Širši sklop usposabljanj zajema digitalni marketing za promocijo turističnih produktov, doživetij, 

gostinskih in nastanitvenih ponudnikov na Škofjeloškem, oblikovali pa smo več tematskih delavnic.   

 

Vabimo vas na sklop usposabljanj za digitalno trženje, produktna fotografija. 

 



 

         
 

Praktične delavnice izvaja ekipa Karata film, ki ima bogate izkušnje s foto in video produkcijo, spletno 

promocijo in upravljanjem s spletnimi promocijskimi kanali ter razvojem projektov na temo digitalne 

prepoznavnosti in trženja različnih podjetij.  

 

Na treh srečanjih boste skozi raktično delo izvedeli vse o načelih dobre prouktne fotografije, kako si 

izdelate svoj foto studi in praktično izvedli fotografiranje produktov. Dotaknili se boste tudi post 

produkcije in priprave fotografij za objavo na spletnih kanalih.  

Udeleženci na delavnico pridesete svoj mobilni telefon ali fotoaparat, ki ga uporabljate.  

 

💡KDAJ? 

Praktično uposabljanje poteka v treh povezanih delih v prostorih Karata film (Mestni trg 36, 

Škofja Loka).  

1. srečanje: sreda, 6. 4. 2022 (17.00–19.00): osnove osvetljave, postavitev studia ... 

2. srečanje: četrtek, 7. 4. 2022 (17.00–19.00): produkta fotografija na konkretnih primerih 

izdelkov udeležencev 

3. srečanje: petek, 8. 4. 2022 (17.00–19.00): produkta fotografija na konkretnih primerih izdelkov 

udeležencev, postprodukcija in svetovanje za objavo na spletu (instagram)  

 

💡KAKO?  

Za prijavo pišite na rokodelskicenter@visitskofjaloka.si.  

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

 

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/  
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