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Ajdovščina, 11. september 2020 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina vabi podjetnike iz Goriške regije na brezplačno delavnico 

 

UPORABA LINKEDINA ZA PODJETJA 

LinkedIn je s preko 610 mio uporabniki in 9 mio profili podjetij največje poslovno družbeno omrežje. 

S pravilno uporabo je lahko učinkovito prodajno in marketinško orodje vsakega sodobnega 

prodajnika oz. tržnika, ki ga je vredno izkoristiti. Na delavnici se boste naučili kako ustvariti in 

izboljšati LinkedIn stran vašega podjetja, da bi pritegnili vaše idealne stranke in kako jo učinkovito 

izkoristiti za promocijo, trženje, prodajo in tudi kadrovanje. 

 

Vsebina delavnice: 

Svet in kupci so se spremenili - kar je nekoč delovalo ne deluje več 

- nakupna pot se je spremenila 

- način komuniciranja se je drastično spremenil 

- LinkedIn : Facebook : Twitter 

 

LinkedIn = preoblikovanje vašega načina poslovanja 

- Metrika 

- 3 Poslovne rešitve 

- Ali bo (res) delovalo tudi za vaš posel? 

 

Trženje z LinkedInom 

- 7 strategij za uspešno trženje na LinkedInu 

- 4 stebri osebnega trženja na LinkedInu 

- Formula za 100 % uspeh 

- 4 ključni elementi osebnega profila na LinkedInu 

- Beginner - All-Star profil 

- Premium osebni profil 

- Napake 

- Primeri odličnih profilov 

 

Check lista osebni profil na LinkedInu 

 

Marketinška orodja na LinkedInu 

- 8 marketinških rešitev na LinkedInu 

- 3 koraki do strani podjetja na LinkedInu 

- 3 x nasvet promocija vaše strani na LinkedInu 

- Oglaševanje: sponsored updates, text ads, InMail, dynamic ads, display ads 

- Pretvarjanje sledilcev v privržence 

- Napake 

- 10 najboljših strani na svetu 2020 
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Kdaj: ponedeljek, 21. 9. 2020, ob 16.00 uri. 

 

Trajanje: 4 ure (16:00 – 20:00) 

 

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina) 

 

Predavateljica: mag. Brigita Lazar Lunder, MBA, je magistra marketinškega komuniciranja z več kot  

25-letnimi izkušnjami, zadnjih 7 let svetuje domačim in tujim podjetjem pri učinkoviti uporabi LinkedIna. 

Podjetnica, ki je z LinkedInom v zadnjih 5 letih pridobila večino poslovnih priložnosti (ZDA, Avstralija, 

Anglija, Nemčija, Slovenija in Adriatic regija). Njen LinkedIn profil je med top 1% na svetu. 

 

Prijave: za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca ali elektronske 

pošte na naslov andreja.vister@rra-rod.si. Zaradi učinkovitejše izvedbe delavnice prosimo udeležence, 

da s seboj prinesejo prenosne računalnike oz. tablice. 

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. 

 

Delavnica je za udeležence brezplačna. Za dodatne informacije lahko pokličete na Regijsko razvojno 

agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 05 365 36 02 (mag. Andreja Vister). 

 

 

 

                                                                                         Vljudno vabljeni! 

 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina 
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