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»Z vpisom svojih osebnih podatkov soglašate, da se vaši osebni podatki obdelujejo z namenom –za dokazovanje aktivnosti. 

Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete na naslov: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor. 

Dogodek se lahko fotografira ali snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posnetek objaviti na spletnih 

straneh, v drugih tiskovinah ali družbenih omrežjih. Namen je dokumentiranje aktivnosti in  obveščanja javnosti o delu in 

dogodkih.« 

 

Maribor, 11.01.2021 

 
VABILO 

 
Vabimo vas na predavanje,  

JE ČAS ZA FACEBOOK IN INSTAGRAM OGLAŠEVANJE?  

Z učinkovitim spletnim oglaševanjem do novih potencialnih strank, 

ki bo v četrtek, 28. januarja 2021, ob 19.00 uri,  
 

preko aplikacije zoom, dostopna je preko spletne strani KGZ Maribor ali na vabilu. 
 

Splet vse bolj postaja primarni prostor, kjer se odvija poslovna komunikacija in trženje. Facebook in 
Instagram že dolgo nista le omrežji za preživljanje prostega časa – pa tudi orodji za večanje prepoznavnosti 
ne. Z natančno izbrano publiko, močno strategijo in pravimi vsebinami namreč lahko hitro in učinkovito 
razširimo krog potencialnih kupcev in povečamo spletno prodajo. Oglaševanje na družabnih omrežjih 
danes ni več le priporočeno, temveč skoraj nujno! 

 Kako poteka oglaševanje na Facebooku/Instagramu? 
 Bi radi oglaševali na  Facebooku/Instagramu, pa ne veste kako začeti ali nemara že oglašujete, pa bi radi 

dosegli še boljše rezultate? 
 Želite vzpostaviti in vzdrževati odnos z vašimi sledilci? 

Nina Kuplen, Sinfonija, s.p., kreativna in oglaševalska agencija, social media manager 

 
 

Povezava do registracije na predavanje: 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJcqd-mppz8oGNPbG1xQxs7iUKTeM0R4q8O3 
 
 

Po registraciji boste prejeli elektronsko sporočilo v katerem bo dostop do predavanja preko aplikacije 
ZOOM. Pridružite se tako, da pritisnete na »CLIK HERE TO JOIN«. 

 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 
Kmetijska svetovalna služba Maribor: 

 Vanesa Žderić, mag. var. preh., uni. dipl. inž. kmet. 041/818 358 

 Timotej Horvat, mag. kmet. 031/244 982 

http://www.kmetzav-mb.si/
https://zoom.us/meeting/register/tJcqd-mppz8oGNPbG1xQxs7iUKTeM0R4q8O3

