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Nadaljevalni tečaj spletnega marketinga  

Cena: 199 € 99 € 

Trajanje: 180 min. (pavza 20 min.) 

Začetek: 17.00h  

Lokacija: ABC HUB, BTC City (Spodnja etaža Emporiuma) Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana 

Ciljna skupina:  

1. Osebe z osnovnim predznanjem 

2. Udeleženci začetnega tečaja spletnega marketinga 

3. Podjetja ki nimajo osebe zadolžene isključno za marketing 

4. Marketing osebje, ki želi obnoviti, nadgraditi svoja znanja 

5. Želijo narediti več za prepoznavnost in povečanje prodaje 

6. Pripravljeni uložiti denar v pridobivanje novega posla ali povečanje prepoznavnosti blagovne 

znamke 

7. Želijo prihraniti denar in se učiti na naših napakah  

 

Vsebina tečaja:  

1. Marketing plan (napredni) (20 min.) 

- Marketing plan je osnova za uspešno izvajanje marketing strategije 

a. Mušter spletnega marketing plana  

b. Terminski plan objav na socialnih omrežij 

c. Priprava tem za Priročnik 

d. Objave na spletni strani 

e. Emailing 

2. Google Adwords: (40 min.) 

a. Extentions (10 min.) 

i. Sitelink 

ii. Callout  

iii. Location 

iv. Call 

v. Price 

b. Display (30 min.) 

i. Display planner 

ii. Interests 

iii. Placements 

iv. Keywords 

c. Gmail 

i. Keywords 
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d. Optimizacija ključnih besed 

i. Keyword Search terms 

ii. Negative Keywords 

3. Facebook Ads (20 min) 

a. Pixels 

b. Optimizacija kampanje 

i. BY delivery 

ii. By Time 

iii. By Action 

4. Email Marketing (Mailchimp) (20 min.) 

a. Automatski odgovori 

b. Serije email sporočil 

 

5. Video produkcija (0 €) (30 min.) 

a. Magisto (10 min.) 

b. Free music 

c. Objava na Youtube (20 min.) 

i. Prenos videa 

ii. Urejanje 

iii. Dodajanje logota 

iv. Dodajanje informacij 

v. Dodajanje naslednjega videa ali YT kanala 

Ugodnosti 

- Brezplačna članstvo v društvo za razvoj podjetnikov (v vrednosti 100 €) 

- Brezplačna postavitev Google Adwords kampanje (v vrednosti 100€) 

o Pogoj: Vodenje kampanje za obdobje 3 mesecev 

- Izdelava / prenova spletne strani 

o Popust 200 € (razen za osnovni paket – popust 100€ ) 

- Izdelava marketing plana 

o Popust 30%  

- Izdelavo Mailchimp predloge 

o Posebna ponudba: 50 € 

- Avtomatizacija email sporočil prek Mail Chimp-a (napuščena košarica, rojstni dnevi, 

naročnine, opomniki za servis ali rezerviran termin) 

o Po dogovoru 

Znanje 

- Izdelava marketing plana 

- Napredne kampanje v Google Adwords 
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- Izboljšanje učinkovitosti oglasov v Google Adwords 

- Optimizacija in povečanje učinkovitosti Facebook kampanj 

- Priprava priročnikov 

- Automatizacija odgovorov prek email-a 

- Video produkcija za 0 € 

- Objava in urejanje videov na Youtube–– 
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