Poslovna točka SPOT Svetovanje Koroška vabi na brezplačno spletno usposabljanje za potencialne
podjetnike in delujoča podjetja:

»Poglobljeni spletni marketing – GOOGLE ADS«
23., 25. in 26 maj 2022 spletni dogodek na platformi ZOOM
Usposabljanje je namenjeno:
-

vsem, ki želijo s pomočjo oglaševanja povečati prepoznavnost in prodajo izdelkov ali storitev na
največjem spletnem iskalniku na svetu Google,
vsem, ki imate produkt ali storitev in želite doseči vašega potencialne kupca,
vsem, ki želite prodati več s pomočjo digitalnega marketinga tako doma kot v tujini,
lastnikom podjetij, ki želijo odkriti priložnosti za povečanje prodaje s pomočjo Google Ads platforme,
managerjem in specialistom, ki želijo nadgraditi svoje znanje s področja Google Ads oglaševanja,
študentom in začetnikom, ki se šele začenjajo svojo profesionalno pot in želijo osvojiti temelje
oglaševanja Google Ads platforme.

Z delavnico boste udeleženci pridobili:
-

praktično “hands-on” izobraževanje na realnih primerih
rezultat izobraževanja je praktično znanje za samostojno pripravo Google oglaševalskih kampanj
implementacija znanja v prakso saj udeleženci že med delavnico pripravijo lastno oglaševalsko
kampanjo
spoznali kako se izogniti pastem ter s tem povezanimi visokim stroški oglaševanja
pridobili vpogled v najboljše prakse ter tako povečali možnosti za uspeh
spoznali katere metode oglaševanja so najbolj primerne za vas
po končanem izobraževanju boste usposobljeni, da samostojno ustvarite Google oglaševalsko akcijo
odgovori na vsa vaša vprašanja in koristni nasveti.

Izvajalec:
Marko Penko - priznani strokovnjak s področja spletnega marketinga in eden od dveh Google
Certificiranih Trenerjev v Sloveniji:
+13 let izkušenj iz digitalnega marketinga in prodaje v EU, Rusiji, ZDA in Kanadi, +100M Eur ustvarjene
prodaje preko spleta s pomočjo digitalnega oglaševanja, +10M Eur budgeta za digitalni marketing in
prodajo, +90 izvedenih predavanj na temo digitalnega marketinga in prodaje ter digitalne transformacije,
+250 ur mentorstva lastnikom podjetij, startup-om, managerjem in marketinškim specialistom.
TERMIN IN LOKACIJA:
Spletni dogodek na platformi ZOOM:
- ponedeljek 23.5.2022, od 9.00 do 12.00 ure,
- sreda 25.5.2022. od 9.00 do 12.00 ure in
- četrtek 26.5.2022, od 9.00 do 12.00 ure.

PRIJAVE:
Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:
•
•
•
•

do petka, 20.05.2022 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.

Vsa navodila v zvezi z dostopom do webinarja in ostalimi podrobnostmi prejmete na dan dogodka.
Usposabljanje je za udeležence brezplačno.
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.«

