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NAVDIH.NET vizualno komuniciranje, informacijske rešitve, založništvo, trgovina in storitve d.o.o., Nad elektrarno 14, 2351 Kamnica, Slovenija. 

 Okrožno sodišče Maribor, št. reg. vložka 1/13218/00. Osnovni kapital: 7.500,00 EUR. Matična številka: 2267071.  

  Davčna številka: 83299742. ID za DDV SI83299742. Transakcijski račun: SI56 0451 5000 1315 925    pri NKBM d.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnica – Osnove email marketinga in uporaba 

orodja MailChimp  
 

 

 

 

Datum: 24.10.2017 ob 9. uri 

  

 Lokacija: OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica
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1. Komu je namenjena delavnica? 

 Podjetnikom in podjetnicam, ki  

 bi radi na novo začeli posel preko interneta, saj je email marketing zelo pomemben 

kanal za promocijo in posledično prodajo storitev in/ali izdelkov podjetja, 

 uporabljajo za pošiljanje emailov, do svojih obstoječih ali potencialnih naročnikov, še 

vedno Outlook, ali kar Gmail, 

 bi želeli uporabiti profesionalno in cenovno ugodno (ali tudi brezplačno) orodje, 

 bi želeli pošiljati emaile, vendar ne vedo kako začeti. 

 

 

2. Vsebina delavnice 

 

 Teoretični del (približno 1 uro) 
 Zakaj email marketing? 

 Kako do kontaktov in zakonske 

omejitve 

 Različni tipi emailov 

 Učinkovit naslov e-maila 

 Primeren čas za pošiljanje 

 Sestavine emaila 

 Analiza dobrih in slabih e-mailov 

 

 

 

 Praktični del (približno 4 ure) 

 Registracija novega MailChimp 

računa 

 Spoznavanje programa Mailchimp 

 Seznam in uvoz kontaktov 

 Priprava predloge za pošiljanje 

 Postavitev vsebine in nastavitve 

 Pošiljanje emaila 

 Statistika odzivnosti in poročila 

3. Predavatelj 

Marko Petrej  

Grafični oblikovalec, programer, predavatelj, 

podjetnik 

 

S področjem spletnega komuniciranja, grafičnim 

oblikovanjem in izdelavo spletnih strani se 

ukvarja že 18 let, zadnjih 10 let v svojem podjetju 

NAVDIH.NET. Z delom na številnih projektih si je 

pridobil široko paleto znanja in dragocene 

izkušnje. Kot strokovnjak na področju spletnega 

komuniciranja in izdelave spletnih strani je 

uspešno predaval in svetoval številnim podjetjem 

iz različnih branž (od industrije, prodaje, storitvene dejavnosti, do športa in kulture) med njimi 

tudi podjetnikom začetnikom. Izvedel pa je tudi številna predavanja za podjetnike na 

gospodarskih in obrtnih zbornicah, podjetniških inkubatorjih, za banke… 
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Njegova želja je, da s pomočjo navdihujočih vizualnih izdelkov in uporabnikom prijaznih 

spletnih rešitev povečuje prepoznavnost podjetij in poenostavlja njihovo vsakodnevno 

poslovanje. 
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4. Druge informacije, cena in prijava 

 

 

 Izvedba delavnice v malih skupinah – od 4 do 6 udeležencev 

 Trajanje delavnice od 9. do 14. ure (5 ur) 

 Lokacija delavnice: OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica 

 Vsak udeleženec prinese s seboj svoj prenosni računalnik in miško za hitrejše delo. 

 Cena za člane OOZ:  

 149 EUR + DDV = 182 EUR / na osebo 

 Redna cena:  

 199 EUR + DDV = 243 EUR / na osebo 

 Prijava na delavnico: 

 Na delavnico se prijavite po e-mailu na  marko.petrej@navdih.net 

 V prijavi napišite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, podjetje, email, telefon) ter na 

katero delavnico se prijavljate in  

 Plačilo:  

 izvede se na TRR podjetja NAVDIH.NET najkasneje 2 dni pred pričetkom delavnice. S 

plačilom je tudi potrjen sedež za udeleženca na delavnici. 

 

 Podatki za plačilo 

 Naslov: 

o NAVDIH.NET d.o.o. 

o Nad elektrarno 14 

o 2351 kamnica 

 TRR: SI56 0451 5000 1315 925 

 Namen: Delavnica 24.10. 

 Sklic: SI00 24-10-2017 
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