
*Del vsebin delavnic se je razvil v okviru Programa ustvarjalnih in podjetniških znanj v okviru projekta Coworking izven 
okvirjev -  Coworking in razvoj potencialov mladih podjetnikov začetnikov za kreiranje novih delovnih mest (2017-2018), 
sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. V letu 2020 se vsebine 
izvajajo kot vsebine po zaključku projekta v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem in informacijske točke 
Europe Direct Gorenjska. 

 
 

 

 

 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem in informacijske 
točke Europe Direct Gorenjska vabi na delavnico v obliki webinarja 

 
 

KAKO IN KATERA DRUŽBENA OMREŽJA LAHKO KORISTNO UPORABIM ZA  
PODJETNIŠKO IN DRUŽBENO POVEZOVANJE 

(Facebook, Instagram ter poudarek na LinkedIn-u) 
 

 
WEBINAR, SREDA, 10.6.2020, od 17.00 do 19.30 ure 

 
 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 
Na delavnici si bomo pobliže pogledali najbolj razširjena in uporabljana družbena omrežja ter načine, kako in s kom se 
preko njih podjetja lahko povezujejo. Predvsem se bomo osredotočili na LinkedIn kot glavno poslovno družbeno 
omrežje, ki postaja glavno orodje, preko katerega lahko podjetja in podjetniki širijo svojo mrežo potencialnih strank in 
partnerjev. 
 
Teme delavnice: 

- Facebook – osnovne značilnosti in možnosti nastopa: osebni profil, skupine, poslovna stran 
- Instagram – osnovne značilnosti in možnosti nastopa na IG: Osebni in poslovni profil, razlike med njima, 

povezava s Facebookom 
- LinkedIn – kako deluje, kakšne so njegove značilnosti, kako se lahko na njem predstavimo, na kakšen način 

širimo svojo mrežo 
- Katere ciljne skupine dosežemo na katerem omrežju, katero je najprimernejše za vaš posel 
- Na kakšen način gradimo odnos s strankami in ostalimi javnostmi 
- V čem je glavna moč LinkedIna in kako ga uporabiti za širjenje mreže 

 
 
O PREDAVATELJICI: 
Ga. Biserka Kišič iz podjetja KISIK Komunikacije vam prinaša svoja znanja in izkušnje več kot 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, Žiri ter s strani Evropske unije v okviru informacijske točke Europe Direct Gorenjska. Za udeležbo na delavnici 
boste na svoj email prejeli link, preko katerega se boste povezali v webinar preko spletnega brskalnika. 
 
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 5. junija 2020 na e – naslov info@ra-sora.si. 
Pri prijavi obvezno navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov). Na istih kontaktih smo vam na voljo tudi za 
dodatne informacije. 
 
Število mest je omejeno! 
 


