Slovenska poslovna točka SPOT Svetovanje Koroška vabi na brezplačno delavnico za potencialne
podjetnike in delujoča podjetja:

»Kako pospešiti direktno prodajo s pomočjo VISUAL
MERCHANDISINGA«
Največ nakupnih odločitev se sprejme v trgovini in ne prej, kar pomeni, da se morajo ponudniki izdelkov
oz. storitev posebej potruditi, da pritegnejo kupca in ga spodbudijo k odločitvi za nakup.
VISUAL MERCHANDISING je razmeroma nov način trženja izdelkov, ukvarja pa se s pravilnim načinom
razporejanja blaga v trgovini oz. z urejanjem prodajnega prostora. Gre za hitrejšo rotacijo izdelkov in s
tem pridobivanjem novih kupcev. Ker je tržišče preplavljeno z raznimi izdelki in ker so ljudje vizualna bitja,
je zmeraj težje biti poseben, drugačen, da se pritegne pozornost potrošnika – ravno z upoštevanjem načel
VISUAL MERCHANDISINGA lahko ponudniki izdelkov poskrbijo, da se kupec hitreje odloči za nakup njihovih
izdelkov.
Delavnica je namenjena:
Vsem podjetjem, samostojnim podjetnikom, popoldanskim s.p.-jem, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov oz.
vsem, ki jih to področje zanima.
Na delavnici bo predstavljeno:
-

vpliv postavitve artiklov v prodajni prostor na kupca,
postavitev izložb,
vpliv svetlobe, čistoče in glasbe na kupca,
kako ob poplavljenosti trga z izdelki zadovoljevati potrebe kupca - osnovne prodajne tehnike,
razprava z udeleženci.

Izvajalka:
Polona Krutil - ob teoretičnem znanju ima tudi ogromno izkušenj iz prakse, saj se z VM ukvarja že vrsto
let.
TERMIN IN LOKACIJA:
Dogodek bo potekal v sredo, 16.06.2021 od 10:00 do 14:00 ure na lokaciji Glavni trg 25, 2380 Slovenj
Gradec (trgovina D.tajl).
PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačno delavnico se lahko prijavite:
 do torka, 15.06.2021 preko spletnega obrazca:
 prijavni obrazec za PODJETJA (S.P., D.O.O., zavod) – prijavite se TUKAJ.
 Prijavni obrazec za FIZIČNE OSEBE – prijavite se TUKAJ.



vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 031 357 311.

Delavnica je za udeležence brezplačna.
Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

