
Četrtek, 10.11.2022/od 9.00 do 13.00 ure 
Petek, 11.11.2022/od 9.00 do 13.00 ure 
 

 
 
 
 

 
 

Udeležba obeh dni 4. modula usposabljanja  
je za vse udeležence obvezna.  

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

PREDAVATELJICA: 
Biserka Kišić je lastnica podjetja KISIK Komunikacije, Biserka 
Kišić s.p.. Kot predavateljica se ponaša z 20 - letnimi izkušnjami 
na različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi. V 
zadnjih letih se posveča predvsem izobraževanju in prenašanju 
praktičnih znanj s področja marketinga in digitalnega marketinga 
na podjetja. Izvedla je že več kot 100 delavnic s preko 1000 
zadovoljnih slušateljev. 
 
Pomembno: 4 modul usposabljanja »Digitalizacija poslovanja« 
je eden od 5 – ih modulov usposabljana ABC podjetništva. Za 
uspešno opravljeno usposabljanje in prejetje potrdila o 
usposabljanju je nujna udeležba na vseh 5-ih modulih v vseh delih 
vsakega modula. 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska vabi na 4. modul usposabljanja ABC 
podjetništva: 

 
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA  

PRIJAVE: 
Vašo prijavo za 4. modul usposabljanja pričakujemo 
najkasneje do četrtka, 3.11.2022 oz. do zasedbe prostih 
mest preko e-prijavnic: 
-za podjetnike:  
https://forms.gle/n6WcHgMeE2tJsdn9A  
-za potencialne podjetnike: 
https://forms.gle/rkF2jjdBqdeYt3s29   
 
Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna. 

 

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO: 
Podjetnicam/podjetnikom začetnikom ter 
potencialnim podjetnicam/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: 
4. modul usposabljna ABC podjetništva bomo izvedli spletno, v 
obliki webinarja, preko videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj 
dni pred usposabljanjem boste na mail prejeli navodila in povezavo 
za prijavo do dogodka. 
 
VSEBINA: 
Namen modula je, da potencialni podjetniki/podjetnice in 
podjetniki/podjetnice začetniki spoznajo in se naučijo uporabljati 
tako brezplačna kot plačljiva spletna orodja in omrežja za trženje 
svojih produktov in storitev. Skozi modul spoznajo osnove Google 
Analytics (ter ostale možnosti za spremljanje učinkovitosti 
aktivnosti na spletu) in izvejo kje in kako lahko na spletu tržijo svoje 
produkte. 
 
Podrobnejša vsebina:  

o Trženje na spletu – Digitalni marketing. 
o Različni načini trženja na spletu. 
o Spletna stran. 
o Družbena (socialna) omrežja. 
o Monitoring, Analitika. 

 


