
Posoški razvojni center vas vabi na brezplačno dvodnevno usposabljanje z
naslovom Spletna trgovina od A do Ž, namenjeno vsem, ki želite odpreti spletno
trgovino in tudi tistim, ki želite svojo obstoječo dejavnost prenesti na splet. Po
usposabljanju boste celovito pripravljeni na odprtje spletne trgovine in
podkovani v aktivnostih digitalnega marketinga po vzpostavitvi spletne trgovine.
Datum: Sreda, 14. december, in četrtek, 15. december 2022
Ura: Vsakič ob 15. uri (trajanje 5 šolskih ur)
Kraj: Tolmin (Točen naslov sporočimo dan pred usposabljanjem.)
Predavatelj: Marko Petrej, strokovnjak za spletne strani, grafični oblikovalec,
predavatelj, podjetnik. 

Projekt SPOT je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPLETNA TRGOVINA 
OD A DO Ž

 
 



Projekt SPOT je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPLETNA TRGOVINA 
OD A DO Ž

 
 
 

 
Postavitev ciljev, določitev kupcev, izbira platforme in orodja
Načrtovanje vsebine, kako priti do slik, optimizacija za spletne
iskalnike
Najpogostejše napake pri izdelavi spletne strani in kako se jim
izogniti.
Praktični prikaz izdelave spletne strani.

Izbira platforme
Načini plačila, plačilne metode
Izdaja računov, davčna blagajna
Skladiščenje, zaloga, logistika, embalaža in pakiranje
Pogoji poslovanja, piškotki in varovanje zasebnosti
Prodaja storitev oz. virtualnih izdelkov na praktičnem primeru.
Pomembnost vzdrževanja spletne strani/trgovine
Aktivnosti in orodja digitalnega marketinga po vzpostavitvi spletne
strani oz. spletne trgovine.

za fizične osebe: ime, priimek, kontakt, spol, starost - manj ali več
kot 29 let (zaradi statistike).
za podjetja: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja - nad
ali več kot 5 let (zaradi statistike), ime in priimek udeleženca in
kontakt.

VSEBINA DELAVNICE
1. DAN – sreda, 14. december 2022
Ali za prodajo na spletu potrebujem spletno stran ali spletno trgovino?
Razumevanje nakupnega in prodajnega procesa na spletu.
Načrtovanje in vzpostavitev prodajne spletne strani

2. DAN – četrtek, 15. december 2022
Vzpostavitev spletne trgovine

Usposabljanje je brezplačno, organizirano v projektu SPOT.

PRIJAVA
Do ponedeljka, 12. decembra 2022 oz. do zasedenosti prostih mest. 
Ob prijavi na e-pošto: polona.cimpric@prc.si navedite:

DODATNE INFORMACIJE 
Posoški razvojni center (Polona Cimprič), telefon: 05/38-41-882, ali 
e-pošta: polona.cimpric@prc.si
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