
 

 
 

 

VABILO NA BREZPLAČNE WEBINARJE 
 
Spoštovani, 
vabimo vas na delavnice Iz področja digitalnih vsebin, ki jih lahko koristno uporabimo pri poslovanju. 
Izvajalka delavnic: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in 
odnosov z javnostmi, zato boste na delavnicah izvedeli marsikaj zanimivega, novega, še zlasti pa 
uporabnega. 

 

 
1. OSNOVE DOBREGA LINKEDIN NASTOPA 

                        v petek, 12.06.2020 od 9.00 – 11.15 
Vsebina: 

• kaj je Linkedin 

• zakaj in kako se lahko predstavimo 

• kako se ustvari ali dopolni osebni profil 

• kako se ustvari stran podjetja 

• objava lastnih vsebin      

• nasveti za povezovanje in širjenje mreže.  
 
E-delavnica, ki bo trajala 3 šolske ure, je zastavljena praktično. Udeležba za udeležence je brezplačna.   
 
Vašo prijavo na posamezno delavnico do zapolnitve prostih mest pričakujemo najkasneje do srede, 
10.06.2020, do 12. ure po e-pošti martina.recnik@ozs.si. Prijavite se lahko tudi preko spletne strani 
http://www.ooz-celje.si/events/.  V primeru zapolnitve skupine na delavnici vam bomo sporočili novi 
termin izvedbe posamezne e-delavnice. 
 
 

2. KAJ VSE NAM OMOGOČA CANVA – BREZPLAČNO GRAFIČNO ORODJE 
v ponedeljek, 15.06.2020, od 9.00 – 11.15 uri 

 
Vsebina:  
CANVA je priljubljeno brezplačno spletno orodje, s katerim lahko enostavno in hitro ustvarjate in 
delite svoje grafične rešitve. Vsebuje ogromno predlog, lahko pa ustvarite tudi čisto lastne grafike za: 

• spletno stran 

• dopise, vabila, čestitke, bone, logotipe, brošure 

• socialna omrežja – facebook, instagram idr. 
 
E-delavnica, ki bo trajala 3 šolske ure, je zastavljena praktično. Udeležba za udeležence je brezplačna. 
 
Vašo prijavo na posamezno delavnico do zapolnitve prostih mest pričakujemo najkasneje do srede, 
10.06.2020, do 12. ure po e-pošti martina.recnik@ozs.si. Prijavite se lahko tudi preko spletne strani 
http://www.ooz-celje.si/events/.  V primeru zapolnitve skupine na delavnici vam bomo sporočili novi 
termin izvedbe posamezne e-delavnice. 
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P R I J A V N I C A  
Vašo prijavo na posamezno e-delavnico do zapolnitve prostih mest pričakujemo najkasneje do srede, 
10.06.2020, do 12. ure po e-pošti martina.recnik@ozs.si. V primeru zapolnitve skupine vam bomo 
sporočili novi termin izvedbe posamezne e-delavnice.  
 
POMEMBNO:  
Dan pred izvedbo boste na elektronski naslov, s katerim se boste prijavili na delavnico, prejeli povezavo 
za sodelovanje na webinarju. 10 minut pred pričetkom webinarja se prijavite s klikom na povezavo.  

 
NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ________________________________________________________ 

NASLOV: ________________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: ____________________  E-POŠTA:____________________________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _______________________________________________________ 

 
  
1. OSNOVE DOBREGA LINKEDIN NASTOPA 
KDAJ:   PETEK, 12.06.2020 ob 9.00 uri  
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 
_____________________________________________________________   
 
 
2. KAJ VSE NAM OMOGOČA CANVA – BREZPLAČNO GRAFIČNO ORODJE 
KDAJ:   PONEDELJEK, 15.06.2020 ob 9.00 uri  
_____________________________________________________________    
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