
 

 

 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem 
vabi na delavnico z naslovom 

 
 
 

»CANVA« – sami oblikujete privlačne grafične rešitve za svoj posel 
 

ki bo potekala v sredo, 6.5.2020, od 17.00 do 19.30 ure, v obliki webinarja. 
 
 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 
Na delavnici se boste seznanili z uporabo brezplačnega spletnega orodja za oblikovanje grafičnih rešitev 
»Canva«, ki omogoča uporabo in oblikovanje rešitev s pomočjo več sto profesionalno oblikovanih predlog. 
Uporabniki lahko tudi sami ustvarijo svoje projekte od začetka do konca. Z orodjem »Canva« je preprosto 
oblikovati vabila, letake, brošure, darilne bone, vizitke, logotipe, enostavne video vsebine, gradiva za objavo 
na Facebook-u ter Instagram-u in še mnogo več. Primerno je tako za posameznike, za občasno domačo 
uporabo, kot tudi za podjetja, ki dnevno potrebujejo nove in lepo oblikovane vizualne kreacije. 
 
Delavnica bo potekala v obliki webinarja, na katerega se boste prijavili preko povezave, ki jo boste 
predhodno prejeli po elektronski pošti. Webinar bo izveden z brezplačnim orodjem »Cisco«, do katerega 
lahko dostopate preko svojega računalnika ali telefona. Za lažje sodelovanje priporočamo udeležbo preko 
računalnika, sploh če želite tudi sami sproti slediti prikazanim možnostim orodja »Canva« ter ga preizkušati 
v praksi. 
 
 
O PREDAVATELJICI: 
Ga. Biserka Kišič iz podjetja  KISIK Komunikacije vam prinaša svoja znanja in izkušnje 20 – letnega  dela 
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. 
 
 
DELAVNICA JE NAMENJENA: podjetjem ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz 
občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. 
 
Delavnica je za udeležence brezplačna saj je finančno podprta s strani občin: Škofja Loka, Gorenja  vas – 
Poljane, Železniki in Žiri. 
 
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do torka, 28. aprila 2020 na e-mail naslov info@ra-sora.si.  
 
Število mest je omejeno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


