
 

 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska  
vabi na delavnico z naslovom  

 
 

 

Komunikacijski načrt - temelj uspeha promocijskih aktivnosti vsakega podjetja 
 

ki bo potekala v sredo, 9. oktobra 2019, od 17.00 do 19.15 ure, v veliki sejni sobi Upravne 
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

 
 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 
- Kaj je komunikacijski načrt in zakaj ga vsako podjetje potrebuje? 
- Pregled trenutne situacije (situacijska analiza), konkurence in določanje ciljne javnosti. 
- Določanje komunikacijskih ciljev (splošni in specifični).  
- Ključna sporočila, ki bodo prepričala naše kupce? 
- Ne le kako, pomembno je tudi kje - izbor pravih komunikacijskih kanalov. 
- Določanje proračuna.  
- Merjenje uspeha – kaj deluje in kaj ne.   
 
Delavnica bo praktično zasnovana. Udeleženci bodo na njej pridobili praktična znanja za pripravo 
komunikacijskega načrta za podjetje. Cilj delavnice je, da udeleženci z njeno pomočjo pripravijo temelj 
komunikacijskega načrta, ki ga lahko dejansko prenesejo v prakso.  
 
O PREDAVATELJICI:  

Petra Bališ je samostojna podjetnica, marketinška svetovalka, tekstopiska in 
mentorica ter predavateljica v programih spodbujanja ženskega podjetništva 
SPIRIT Slovenije, javne agencije. Je vodja Inštituta za disleksijo in predsednica 
strokovnega sveta Inštituta za disleksijo. Je tudi sodelavka Univerze za tretje 
življenjsko obdobje.  
 
Že 14 let na svoji samostojni poti, kot zunanja sodelavka številnim domačim in 
tujim naročnikom, uspešno kaže smer, da so v svojih marketinških odločitvah 
bolj suvereni in hitreje pridejo do zastavljenih ciljev. Izrazito je usmerjena v 
digitalni marketing, zadnja leta še posebej v vsebinski marketing in tekstopisje. 
Mnoga besedila, ki jih berete na spletu so prav njena.  

 
Reference: Slovenska karitas, SPIRIT Slovenija, javna agencija, SPOT, slovenska poslovna točka, Univerza za 
tretje življenjsko obdobje, Inštitut za diskesijo, A banka, Sodexo, Finance PRO, tratorija Azur, M servis, Neocelica, 
Bjana ter mnogi drugi.  
 
DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro, malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom. 
 
Delavnica je za udeležence brezplačna. 
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 3. oktobra 2019 na tel. št. 04 50 60 220 (Jana Šifrar) 
ali e-mail naslov jana.sifrar@ra-sora.si.  
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


