
IZDELAVA UČINKOVITE
SPLETNE KOMUNIKACIJE 

 

BREZPLAČNI  TEČAJ

UVODNO  SREČANJE :  TOREK ,  22 .3 .2022 ,  OB  15 :30  URI ,  

BISTRA  HIŠA  MARTJANCI ,  MARTJANCI  36 ,  9221  MARTJANCI .



Lokalna razvojna fundacija za Pomurje vabi na 5-dnevni brezplačni neformalni
izobraževalni program za posameznike in različne organizacije na temo Izdelave
učinkovite spletne komunikacije na družabnih omrežjih, spletnih straneh ter e-
mail orodjih.  

posameznikom oziroma najrazličnejšim organizacijam, ki se podajate ali
razmišljate o podjetniški poti in ne veste kako začeti, kako se spopasti z razvojem
produkta ter komunikacijo produkta na spletu;
najrazličnejšim podjetnikom, ki ste že na tej poti in želite privabiti nove stranke,
obstoječe pa motivirati, da ostanejo zvesti vam s pomočjo svetovnega spleta. 

Vsebina programa
 

Vas zanima kako privabiti stranke in kako jih motivirati, da ostanejo zvesti
vam?

Na delavnicah bo predstavljeno zakaj komunikacija pravilne VIZIJE predstavlja
prvi in najpomembnejši korak pri pridobivanju in motivaciji vaših strank ter
kako jo implementirati v sodobne komunikacijske kanale. 

Program je namenjen:

Na delavnicah boste udeleženci tako podrobneje spoznali prednosti in pasti glavnih
družabnih omrežij, zakaj še vedno potrebujemo elektronsko pošto (e-mail), kakšna je
vloga spletne strani in kako izdelati spletno stran v samo nekaj korakih. 

CILJ programa je formulirati vizijo vaše organizacije, sestaviti načrt
komunikacije ter se naučiti, kako vsebino pravilno plasirati na svetovni splet.

Udeleženci programa boste sestavili vizijo in jo grafično ter strukturno vzpostavili na
spletni strani, na platformi WordPress, ki je izjemno enostaven sistem za urejanje
spletnih strani. Naučili se boste tvoriti in planirati spletno vsebino, ki pravilno odraža
vašo vizijo in poslanstvo ter predstavlja različne aktivnosti in življenje vaše
organizacije. Naučili se boste kako vsebino plasirati na spletno stran in družabna
omrežja ter jo s tem postaviti pred oči ljudi, s katerimi želimo komunicirati. 

Za delo na delavnicah potrebujete udeleženci samo osnovno znanje dela z
računalnikom. Potrebno ni torej nikakršno programsko predznanje, vsega se naučite
na delavnicah. Za delo na delavnicah potrebujete lastni prenosni računalnik. V kolikor
ga nimate ga dobite na delavnicah. 

Izvajalec tečaja: Simon Legen, ustanovitelj in direktor podjetja Mikro Namih d.o.o.



Termini delavnic
Uvodno srečanje je planirano v torek, 22.3.2022, ob 15:30 uri. Termini
preostalih srečanj pa bodo določeni na uvodnem srečanju. Srečanja se
bodo izvajala v popoldanskem času, v učilnici Bistre hiše Martjanci,
Martjanci 36, 9221 Martjanci.  Program je razdeljen na niz delavnic/srečanj,
katerim bo sledilo domače delo

Pogoji za vključitev v program
Program je namenjen odraslim, prednostno starejšim od 45 let, ki nimate
status upokojenca, dijaka ali študenta. Udeležba na delavnici je
BREZPLAČNA. 

Pogoj za dokončanje programa je 80 % udeležba na izobraževanju.
Udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno dokončali, bodo prejeli
potrdilo o usposabljanju s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Vsi udeleženci boste na uvodnem srečanju prejeli mapo z gradivi in USB
ključ z vsebino predavanj.

Prijave na program
Za udeležbo v programu so potrebne predhodne prijave na telefonsko
številko (02) 538 13 54 (Kristjan), oziroma preko elektronske pošte
kristjan@lrf-pomurje.si. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 21.3.2022 do
12:00 ure, oziroma do zapolnitve prostih mest.  
 
Za dodatne informacije o programu smo vam prav tako na voljo preko
telefonske številke (02) 538 13 54 (Kristjan) oziroma preko e-naslova
kristjan@lrf-pomurje.si.

Pohitite s prijavo in si zagotovite svoje mesto na 
brezplačnem tečaju 

na temo 
učinkovite spletne komunikacije.

 
Število mest je omejeno!

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje
znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.


