Spoštovani.
S kontinuiranim in hitrim razvojem komunikacijskih tehnologij so vse bolj pomembna tudi znanja
in veščine s področja digitalnega marketinga. V okviru projekta »Pametne vasi za jutri« Občina
Sevnica po Posavju organizira pet sklopov brezplačnih

IZOBRAŽEVANJ NA TEMO DIGITALNEGA MARKETINGA
ZA PONUDNIKE RAZLIČNIH STORITEV.
VSEBINA





TRENDI V PRODAJI TURISTIČNIH NAMESTITEV,
DIGITALNI TURIZEM, TRENDI IN ORODJA,
DIGITALNA ORODJA V TURIZMU,
PRAKTIČNI PRIMERI IN DOBRE PRAKSE.

TERMINI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ

Sevnica – Konferenčna dvorana Komunale d. o. o. Sevnica (NHM 17, Sevnica)
Torek, 19. marec 2019, od 12. do 15. ure
Torek, 26. marec 2019, od 12. do 15. ure

Brežice – Mestna hiša in Mladinski center Brežice
Sreda, 20. marec 2019, od 12. do 15. ure (predavalnica Mestne hiše, CPB 22, Brežice)
Četrtek, 21. marec 2019, od 12. do 15. ure (Mladinski center Brežice, Gubčeva 10 a, Brežice)

Krško – Šolski center Krško-Sevnica (CKŽ 131, Krško)
Sreda, 27. marec 2019, od 16. do 19. ure
Sreda, 3. april 2019, od 16. do 19. ure

Radeče – učilnica JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Šolska pot 5, Radeče)
Torek, 2. april 2019, od 15. do 18. ure
Četrtek, 4. april 2019, od 15. do 18. ure

Bistrica ob Sotli – predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli
(Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli)

Torek, 9. april 2019, od 17. do 20. ure
Četrtek, 11. april 2019, od 17. do 20. ure

Vsebina prvega dne izobraževanja
Predstavitev splošnih spletnih trendov v turizmu in prodaji turističnih namestitev. Pregledi primerov
dobrih praks spletnih strani , družbenih omrežij, mailing orodij … Vsak sklop bo predstavljen izključno na
praktičnih primerih lokalnih ponudnikov in širše. Cilj delavnice je predstaviti trende na zanimiv in
razumljiv način, predvsem pa zbuditi zanimanje in interes po uporabi v veliki večini primerov brezplačnih
orodij, ki omogočajo posameznikom večjo vidnost in dolgoročno večjo prodajo.

Vsebina drugega dne izobraževanja
Podrobnejša predstavitev in prikaz delovanja posameznih sklopov (spletna stran, družbena omrežja,
mailing orodja). Posebno pozornost bomo namenili GoogleBusiness orodju, njegovi ureditvi, uporabi,
predvsem pa potencialu in pomenu. Priporočljivo je, da imajo obiskovalci s seboj prenosne
računalnike in pametne telefone z urejenim dostopom do profilov (Google, Facebook, Instagram itd.).

Delavnice bo izvajal g. Sašo Panić iz podjetja Etrend d .o. o. Brežice.
Sašo Panić je profesionalni ljubitelj digitalizacije, lastnik podjetja Etrend d. o. o. in solastnik podjetja
Digitalni turizem d. o. o. V svoji več kot 10-letni karieri je sodeloval pri več kot 200 spletnih projektih v
različnih branžah za različna tržišča. Zadnja štiri leta se aktivno ukvarja z digitalnim turizmom in
priložnostmi, ki jih le-ta ponuja. Sodeluje pri razvoju dveh večjih regijskih turističnih portalov in s številnimi
turističnimi ponudniki iz Slovenije in Hrvaške. Zaveda se, kakšen pomen ima dober strateški nastop na
digitalnih medijih, še posebej v turizmu, kjer se vse začne z raziskovanjem na spletu. Veliko časa posveča
analiziranju objav različnih ocen in fotografij s področja turizma na Google orodjih, kjer ima več kot
25.000.000 milijonov ogledov iz celega sveta. Dinamičnost, večopravilnost in pozitivno razmišljanje so
lastnosti, ki jih ima sam in jih ceni pri drugih ljudeh.
Spletni projekti in reference:
1. Več kot 30 projektov v turizmu v SLO in HR
2. Vodilni razvijalec pri razvoju treh turističnih portalov
3. Več kot 25 analitičnih študij v turizmu za tuje trge
4. Več predavanj na temo trendi v turizmu (Brežice, Krško, Celje, Kranj …)
5. Google »Level 8 lokalni vodnik« z več kot 25.000.000 ogledi
6. Sodelovanje pri ustvarjanju ITP projekta
a. Programer modula prodajo nočitev z aktivnostmi
b. Programer rezervacijskega koledarja za ponudnike aktivnosti
c. Programer prilagojenega CRM orodja

Naprošamo vas, da udeležbo najavite Vlasti Kuzmički.
Telefon: 031 86 42 73 / E-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Z lepimi pozdravi,
Občina Sevnica

