
    

 

 

AKTIVACIJSKE DELAVNICE ZA LOKALNE PONUDNIKE Z OBMOČJA LAS  

Namenjeno ponudnikom lokalnih pridelkov, izdelkov in storitev na območju LAS Raznolikost 

podeželja. 

Brezplačna udeležba, obvezna prijava! 

 

 
Četrtek, 16. februar 2023, 
od 8.00 – 11.00 ure 

Čebelarski center Laško, 
Mestna ulica 16, 3270 Laško 
 
Predavatelj:  
Radoš Skrt  
 
 

1. Aktivacijska delavnica  
 
Uporaba družbenih omrežij in drugih spletnih 
orodij pri trženju lokalnih pridelkov, izdelkov in 
storitev      
 
Digitalni marketing je široko področje, na katerem v 
zadnjem času vedno večjo veljavo dobivajo 
družbena omrežja. Vsako družbeno omrežje ima 
svoje zakonitosti in pravila, ki jih je za učinkovito 
rabo in rezultate potrebno poznati. 
 
Cilj delavnice je pri udeležencih razviti veščine 
oziroma izboljšati načine trženja in prodaje lokalnih 
pridelkov, izdelkov in storitev s pomočjo uporabe 
različnih družbenih omrežij.  
 
 

 
Torek, 21. februar 2023, 
od 8.00 – 11.00 ure  

Laška hiša,  
Mestna ulica 11, 3270 Laško 
 
Predavateljica:  
Polona Blažič  

2. Aktivacijska delavnica 
 
Kako izboljšati prodajni potencial lokalnih 
pridelkov, izdelkov in storitev (razvoj novih 
izdelkov, doživetij na podeželju) 
 
Cilj delavnice je pri udeležencih razviti veščine in 
ideje za razvoj novih izdelkov in storitev, ki bi lahko 
dopolnili in nadgradili obstoječo ponudbo lokalnih 
pridelkov, izdelkov in/ali storitev. Namen delavnice 
je pridobiti znanja o tem, kako izboljšati potencial 
lokalnih pridelkov, izdelkov in storitev ponudnikov z 
območja LAS.     



    

 
 

Torek, 28. februar 2023, 
od 8.00 – 11.00 ure 

Čebelarski center Laško, 
Mestna ulica 16, 3270 Laško 
 

Predavatelj: 
Tomaž Stritar  
 

3. Aktivacijska delavnica  
 
Trženje lokalnih pridelkov, izdelkov, storitev za 
uspešno prodajo – (P)ostati uspešen prodajalec 
 
Cilj delavnice je pri udeležencih razviti veščine 
oziroma izboljšati metode trženja lokalnih 
pridelkov, izdelkov in storitev za uspešnejšo 
prodajo. 

 

 

Aktivacijske delavnice so za udeležence brezplačne, sofinancirane so v okviru projekta Aktiviranje urbanih 

območij, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

 

Dodatne informacije:  

Alenka Sajovic, e-naslov: alenka.sajovic@simbio.si, tel.: 041 383 519 

 

Prijavnico za posamezno delavnico oddate na e-naslov: alenka.sajovic@simbio.si najkasneje do 
torka, 14. 2. 2023.  

 

 

Predstavitev in reference o predavateljih, ki bodo z nami, lahko najdete na spodnjih povezavah: 

 

Radoš Skrt   

https://www.nasvet.com/rados-skrt/ 

 

Polona Blažič 

O Poloni Blažič (angita.si) 
 

Tomaž Stritar 

Tomaž Stritar - Nič ni nemogoče! (tomazstritar.com) 

 

Vljudno vabljeni! 
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