SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
''Kaj mi ponuja LinkedIn in
kako naj ga uporabljam pri svojem poslu?'',

27. 11., 29. 11. in 3. 12. 2018
v predavalnici Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec,
Levstikova ulica 2, 3310 Žalec.
Z namenom, da postanete tudi vi eden tistih, ki pri svojem poslu že uspešno
uporabljajo LinkedIn – najbolj koristno poslovno družbeno omrežje,
smo za vas pripravili praktično usposabljanje, ki bo izvedeno v treh sklopih z
naslednjimi vsebinami:

1. srečanje: TOREK, 27. 11. 2018 ob 10. uri
−

Predstavitev LinkedIna in možnosti, ki jih ponuja.

−

Kaj je osebni profil in kaj stran podjetja?

−

Osnovne značilnosti obeh.

3 šolske ure

2. srečanje: ČETRTEK, 29. 11. 2018 ob 10. uri
−

Praktično delo – ustvarjanje in urejanje LinkedIn osebnega
profila.

−

Ustvarjanje LinkedIn strani podjetja.

−

Nasveti glede povezovanja, vnosa vsebin.

4 šolske ure

3. srečanje, PONEDELJEK, 3. 12. 2018 ob 10. uri
−

Pregled in komentar ustvarjenih profilov.

−

Predlogi za vsebine.

−

Pregled plačljivih možnosti LinkedIna.

−

Kako oglaševati na LinkedInu?

3 šolske ure

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Izvajalka:
ga. Biserka Kišič, KISIK Komunikacije s.p., predavateljica z 20 letnimi
izkušnjami na različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi. Ker ima
izkušnje v mednarodnem in slovenskem poslovnem okolju, ste lahko prepričani v
pridobitev novega, zanimivega in predvsem uporabnega znanja za vaše
poslovanje.
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno
prijavnico pošljite na e-naslov barbara.mesarec@ozs.si do ponedeljka, 26. 11.
2018 oz. do zasedbe mest.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
---------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVA NA DOGODEK
SPOT svetovanje SAVINJSKA
Usposabljanje: ''Kaj mi ponuja LinkedIn in kako naj ga

uporabljam pri svojem poslu?''
Naziv podjetja: ______________________________________
Naslov podjetja: _____________________________________
Davčna številka: _____________________
Ime in priimek udeleženca: ______________________________
Kontakt: gsm ________________

e-naslov _____________________

✓ Z oddajo prijave dovoljujem vpis v seznam udeležencev.

*Vaši osebni podatki se bodo uporabljali in obdelovali za potrebe poročanja projekta SPOT svetovanje in bodo
posredovani kontrolnim organom SPIRIT, javna agencija in MGRT. Vaši osebni podatki se bodo hranili do konca leta 2027.
Vaši podatki se ne bodo prenašali v tretje države in vaše osebne podatke ne bomo profilirali.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

