
 

 

VABILO 

 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: RC Kočevje Ribnica 

d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o., RIC Bela Krajina in Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Novo mesto, vas vabi na brezplačno usposabljanje 

 

SPLETNA TRGOVINA  
 

ki bo 

v torek, 18. in 25. septembra 2018, s pričetkom ob 13.00 uri, 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto,  

Foersterjeva ulica 10, 8000  Novo mesto. 

 

 

Imate spletno trgovino ali jo načrtujete? Potem tega izobraževanje ne smete 
zamuditi. 
 
Namen usposabljanja: 
Usposabljanje  zajema vse ključne stvari, ki so potrebne za uspešno spletno trgovino,  od postavitve, 
do urednikovanja, analiziranja, izvedbe, marketinga,  za vse tiste ki bi radi imeli spletno trgovino ali 
pa za tiste, ki bi želeli obstoječo spletno trgovino še izboljšati. 

 
Vsebina: 

1. Razlaga ključnih pojmov spletne komunikacije  
2. Segmentiranje kupcev in ciljne skupine  
3. Osnove razvoja blagovne znamke preko spleta  
4. 10 zlatih pravil dobre spletne trgovine  
5. Katero platformo izbrati za spletno trgovino  
6. Faze nakupnega procesa in kako razviti dobra uporabniško izkušnjo  
7. Pregled glavnih prodajnih elementov vsake spletne trgovine  
8. Pregled spletnih aplikacij in modulov za povečanje spletne prodaje  
9. Grajenje baze kontaktov potencialnih strank preko spleta Nasveti kako iz 

obiskovalca na spletni trgovino narediti kupca  
10. Pregled in določanje možnih KPI-jev (ključni indikatorji uspeha) za spletno 

prodajo/trgovino  
11. Pregled orodij za merjenje rezultatov in analitik za spletno prodajo/trgovino  
12. Priprava spletne nagradne igre  
13. Komunikacija preko družabnih omrežij (Facebook, Instagram, LinkdIN)  
14. Facebook oglaševanje – zlata pravila  
15. Google adwords oglaševanje – zlata pravila  
16. Email marketing – zlata pravila  
17. Priprava marketinškega akcijskega načrta za spletno prodajo  



 

Strokovni izvajalec:  
Nastja Kramer, solastnica podjetja Malinca d.o.o.  
  
Malinca je spletna trgovina in portal z zdravimi recepti , ki je zaživel junija 2013. Ekipo sestavlja 
6 deklet, ki so trenutno prisotne na slovenskem, hrvaškem in nemškem trgu.  Tekom 5 letih 
so na portalu objavile več kot 2500 receptov, pridobile več kot 100.000 sledilcev na družabnih 
omrežjih in poslale več kot 90.000 paketov, ter prejele nagrado za Spletnega trgovca leta.  
  
Nastja rada eksperimentira v kuhinji, še raje pa se prepusti izbrani hrani kakšnega kuharskega 
mojstra. Njena strast je redna telovadba, saj je to njen način za sproščanje in premagovanje 
stresa. Svoje baterije polni na potovanjih, od koder vedno pride z novimi in svežimi idejami. 
Osrečujejo jo trije hišni ljubljenčki – King Charles kavalirčka Boi in Lun ter muca Lisa. Svoja 
znanja iz spletnega marketinga rada deli med številne podjetnike, ki z veseljem prisluhnejo 
njenim predavanjem.  
 

Trajanje usposabljanja 
Usposabljanje bo trajalo 10 šolskih ur. Izvajalo se bo v torek, 18. septembra in v torek, 25. septembra 
2018,  od 13.00.00 do 16.30 ure z odmori. Za okrepčila med odmori bo poskrbljeno. 

 
Prijave 
Prijave sprejemamo do 14.9.2018 oz. do zapolnitve mest na mail:  breda.koncilja@ozs.si 
oziroma na GSM 051 422 580 in 030 700 170. 
  
Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno. 

 

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija delavnico koordinira Območna obrtno-
podjetniška zbornica Novo mesto. 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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