
           

 

VABIMO VAS NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE: 

 

SPOZNAJTE LINKEDIN OMREŽJE, GRAFIČNO ORODJE CANVA IN 

UREDITE SI »GOOGLE MY BUSINESS« PROFIL  
 

Program usposabljanja, ki traja 10 ur, je zastavljen praktično. Za optimalno učinkovito delo 
priporočamo, da prinesete s seboj osebni računalnik ali drugo napravo z maksimalno napolnjeno 
baterijo.  
 

Usposabljanje bo potekalo 2 dni, in sicer: 

- v ponedeljek, 20.5.2019, od 8. do12. ure  in 

- v ponedeljek, 27.5.2019, od 8. do 12. ure 

 

Lokacija izvedbe: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 

Na usposabljanju boste pridobili naslednja znanja: 
 

 
1. dan: OSNOVE DOBREGA LINKEDIN 

NASTOPA 

• kaj je Linkedin 

• zakaj in kako se lahko predstavimo 

• kako se ustvari ali dopolni osebni profil 
 

 
 

• kako se ustvari stran podjetja 

• objava lastnih vsebin 
povezovanje in širjenje mreže 

2. dan: KAJ VSE NAM OMOGOČA CANVA – 
BREZPLAČNO GRAFIČNO ORODJE, 

s katerim lahko ustvarite  čisto lastne grafike za: 
• spletno stran 
• dopise, vabila, čestitke, bone, logotipe, 
brošure 
• socialna omrežja – facebook, instagram 
idr. 
 

 
GOOGLE MY BUSINESS - brezplačna 'mini' 
spletna stran 

• kako si uredimo  Google My Business profil 

• mnenja, ocene 

• dodajanje fotografij 

• objavljanje aktualnih novic in sprememb 

 

Izvajalka: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in odnosov z 

javnostmi, zato ste lahko prepričani, da boste na usposabljanju izvedeli marsikaj zanimivega, novega 

in predvsem uporabnega za svoje poslovanje. 

 

Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna. Izpolnjeno prijavnico pošljite na 
elektronski naslov tatjana.stinek@ozs.si do petka, 17.5.2019. Prijave bomo sprejemali do 
zapolnitve mest v skupini in vam bomo potrdili udeležbo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  

 SPOZNAJTE LINKEDIN OMREŽJE, GRAFIČNO ORODJE CANVA IN  

UREDITE SI »GOOGLE MY BUSINESS« PROFIL  
Termini izvedbe: 20.5. in 27.5.2019 od 8. do 12.30 

 
Vašo prijavo na posamezno delavnico do zapolnitve prostih mest pričakujemo najkasneje do petka,  

17.5.2019, po e-pošti tatjana.stinek@ozs.si.  
 

PODJETJE/S.P, NASLOV:  

 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _________________________   E-POŠTA: _____________________________________     

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _________________________________________________________________ 

        Podpis:  ____________________________ 

 

 

 


