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Ajdovščina, 6. maj 2021 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina vabi podjetnike iz Goriške regije na brezplačen webinar 

 

 

KAKO VZPOSTAVITI USPEŠNO POSLOVNO STRAN NA 

FACEBOOKU 

Delovanje poslovne strani na najbolj razširjenem družabnem omrežju je postalo že obvezen del 

promocije podjetnika. Pogosto pa obstane takoj po začetni fazi, ko podjetnik oblikuje stran in pridobi 

nekaj prvih sledilcev. Kako pridobivati in obdržati sledilce na strani ter kako poslovno stran na 

omrežju Facebook kar najbolje izkoristiti za promocijo svoje poslovne ideje in izdelkov, bomo 

spoznavali na spletnem usposabljanju. 
 

Vsebina delavnice: 
 

V prvem dnevu bodo udeleženci spoznali: 

- osnove digitalizacije poslovanja; 

- kako deluje Facebook in zakaj ga potrebujemo; 

- kakšna so pravila Facebook strani, ki bodo izstopala; 

- kako vzpostaviti Facebook Business Manager; 

- kako postaviti Facebook Stran in na kaj je potrebno biti pozoren. 
 

V drugem dnevu se bomo seznanili: 

- s prodajnim lijakom; 

- z optimizacijo Facebook strani; 

- z ustvarjanjem Facebook občinstev; 

- s postavljanjem oglasov preko platforme Facebook Ads; 

- z vzpostavitvijo Facebook Pixel. 
 

Kdaj: Spletni dogodek bo potekal v sredo in četrtek, 19. 5. in 20.5. 2021, ob 13.00 uri. 

Trajanje: 6 ur (13:00 – 16:00) 

Predavatelj: Žan Menart 
 

Prijave: za udeležbo na webinarju je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca. Zatem 

vam bomo poslali povezavo, kjer boste webinar lahko samo spremljali ali pa tudi zastavili vprašanje. 
 

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

agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 065 556 232 (mag. Andreja Vister). 

 

 

                                                                                         Vljudno vabljeni! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7qqFsU_8S808v0autInORGQp2dG8gNzD29EfCQb_k18m6mA/viewform?usp=pp_url

