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50-URNO BREZPLAČNO USPOSABLJANJE 
za zaposlene in samozaposlene 

 
UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH 
KANALOV, MREŽENJE IN MARKETING 

 
 

 

 
 
 

 

 

Usposabljanje poteka v sklopu projekta MUNERA3, naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

        

 

BI RADI RAZŠIRILI SVOJE POZNAVANJE UPORABE SPLETA IN SPLETNIH 
ORODIJ? ŽELITE SPOZNATI PRILOŽNOSTI, PREDNOSTI IN PASTI 
SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV? 

Digitalna pismenost spada med ključne kompetence 21. stoletja, sodobni 

komunikacijski kanali pa predstavljajo številne priložnosti za povezovanje, 

učenje, mreženje, izmenjavo informacij ter promocijo in prodajo.  Skozi 

praktične aktivnosti bomo spoznavali načine varne uporabe internetnih orodij 

in vrsto pripravnih možnosti za aktivnejšo vlogo v informacijski družbi. 

 

VAS ZANIMA DIGITALNI MARKETING, PA NE VESTE KJE ZAČETI? 
IMATE POSLOVN IDEJO IN JO ŽELITE PREDSTAVITI SPLETU? 
 

Trendi oglaševanja tudi v prihodnje kažejo na strmo rast internetne prodaje. Na 

delavnici se bomo naučili, v čem so prednosti digitalnega marketinga in kako jih 



najbolje izkoristiti, kako načrtovati, uporabiti kanale in orodja, ki nam pomagajo, 

da naše sporočilo pride do ključnih oseb.  

 

Facebook, LinkedIn, Instagram ter Google so ključni prodajni kanali, ki jih kot 

sodobni podjetniki, ustvarjalci ali uporabniki / kupci enostavno moramo 

poznati.  

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 

Namen usposabljanja je udeležencem približati polje sodobnih spletnih 

komunikacijskih kanalov v teoriji in praksi.  

Na usposabljanju boste spoznavali: 

- Spletno okolje 

- Družbena omrežja 

- Marketing na spletu 

- Multimedijo 

Udeleženci bodo nadgrajevali svoje kompetence s področja digitalnega 

opismenjevanja in posredno tudi s področja podjetnosti. Vsebina, ki bo 

obravnavana skozi posamezne aktivnosti (module usposabljanja), bo pri 

udeležencih namreč spodbujala izkoriščanje priložnosti, realizacijo lastnih idej, 

ki bodo pripomogle k doseganju zastavljenih ciljev posameznika.  

 

IZVEDBA: 

Celoten program obsega 50 ur 

30 KONTAKTNIH UR + 20 UR ONLINE DELA NA DALJAVO 

6. SREČANJ: OB SREDAH / 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. 2019 

16.00 - 20.OO na Srednji trgovski šoli Ljubljana  

(Poljanska cesta 28. a, 1000 Ljubljana) 

 


