SPOT SVETOVANJE
OBALNO - KRAŠKE
REGIJE

Brezplačna on-line
delavnica

Google my business kako biti bolj viden na
spletu?
četrtek, 13. januarja 2022
9:00 - 12:00
prek orodja ZOOM
PRIJAVE:
HTTPS://FORMS.GLE/UXXBLF4ANRLY41Z49

Google My Business (GMB) je brezplačno Google orodje, ki je, še posebej v teh časih,
podjetjem zelo pomemben, a premalo izkoriščen kanal. Vsakemu podjetniku, obrtniku,
organizaciji omogoča, da redno in brezplačno že v Googlu iskalniku ažurira svoje
podatke, odgovori na najpogostejša vprašanja, prikaže svojo ponudbo ter obvešča svoje
stranke o spremembah in novostih. Na Googlu iščemo VSI in če tam vaši podatki niso
pravilni in osveženi, vas to lahko hitro stane potencialne stranke ali posla. GMB pride
prav sem podjetnikom, tudi če nimajo FB ali drugih družbenih omrežij ali celo lastne
spletne strani!
Program delavnice:
- Kaj je Google my Business in zakaj je vedno bolj pomemben?
- Kako ga lahko uporabimo oz. kaj mogoča?
- Urejanje profila podjetja in optimizacija profila podjetja.
- Komunikacija s strankami preko Google my Business.
- Mnenja! Pomen, kako upravljamo z njimi, kako jih pridobimo čim več.
- Možnosti objav dogodkov, novosti na GMB.
- Primeri dobrih praks in delo na primerih udeležencev.
Delavnico bo vodila Biserka Kišič iz podjetja KISIK Komunikacije, komunikacijske
storitve in svetovanje, Biserka Kišič s.p..
Delavnica je namenjena podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom, ki želijo
izvedeti več o uporabi tega digitalnega orodja in se izpopolniti na področju digitalizacije.
Delavnica bo potekala on-line med 9.00 in 12.00 uro preko orodja ZOOM. Povezavo za
spremljanje delavnice bomo poslali vsem prijavljenim udeležencev en dan pred
dogodkom na e-mail naslov, s katerim se je udeleženec prijavil na dogodek. Predlagamo,
da si pred delavnico namestite ZOOM aplikacijo na vaš računalnik.
Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do torka, 11. januarja 2022 oz. do zasedbe
prostih mest prek spletne prijavnice na povezavi:
https://forms.gle/uXXBLF4aNrLY41Z49.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo!
Dodatne informacije: SPOT Svetovanje Obalno–kraške regije, Marija Rogan Šik, 05 66
25 834, e-pošta: marija.rogan-sik@pgz-slo.si ali Vlasta Starc, 05 66 37 582, e-pošta:
vlasta.starc@rrc-kp.si.

