OOZ GROSUPLJE organizira spletno strokovno delavnico
»LINKEDIN – NUJNO ORODJE a vse v B2B ali gradnjo vaše kariere«
v torek 22.11.2022, ob 9:00 uri, preko ZOOM
Trajanje: 3 šolske ure
Lokacija: preko spleta (potreben je računalnik, internetna povezava in zvočnik, kamera po želji).
Izvajalka: Biserka Kišič, KISIK KOMUNIKACIJE.
Želite najti več strank, poslovnih partnerjev, dobaviteljev, kupcev? Delujete v B2B panogi ali ponujate
izdelke višjih cenovnih razredov? Želite zgraditi kariero ali najti kakovostnega novega delodajalca?
Potem je LinkedIn pravo omrežje za vas!
LinkedIn je spletno socialno omrežje, kjer lahko spoznate nove poslovne kontakte, ponudite svoje storitve
in izdelke širokemu krogu poslovnih kupcev, se povežete s strokovnjaki iz svojega področja, širite svojo
socialno mrežo znotraj svoje stroke ali izven nje, navežete stik s kadri v določenem podjetju in ustvarjate
svoj strokovni ugled na spletu.

Tekom predavanja boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:
Zakaj je LinkedIn vedno bolj pomemben kanal za poslovanje?
•

Kaj je LinkedIn in kako deluje?

•

Kaj vse nam omogoča kot posameznikom ali podjetjem?

•

Kako dobro uredimo LinkedIn profil/stran?
Kako si čim bolj razširiti mrežo?

•

Kako doseči poslovne partnerje, kupce?

•

Kaj objavljati na LinkedIn-u?
Dobre prakse.

Izobraževanje je organizirano v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot
malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki ga sofinancirata tudi občini Grosuplje in
Dobrepolje. Posledično je udeležba na izobraževanju za upravičence BREZPLAČNA. Upravičenci do
brezplačne udeležbe:
−

vsi člani OOZ Grosuplje;

−

vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju
občine Grosuplje;

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

−

vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje.

Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno, 75,00 EUR (DDV vključen) na udeleženca.

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 16.11.2022 na OOZ
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. Za dodatne
informacije pokličite 01 786 51 30 (Vera Brezovar) oz. pišite na ooz.grosuplje@ozs.si.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

PRIJAVA na »LINKEDIN – NUJNO ORODJE a vse v B2B ali gradnjo vaše kariere « (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)
Naziv podjetja/s.p.:

Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:

Naslov podjetja/s.p.:

Pošta:

Matična številka podjetja/s.p.:

Davčna št. podjetja/s.p.:

Davčni zavezanec (obkroži):

DA

NE

Občina podjetja/s.p.:
Oblika izobr. (obkroži): individualno skupinsko

IME in PRIIMEK udeleženca/ke

Član OOZ Grosuplje (obkroži): Da

Telefon udelež.

Ne

E- naslov:

Naziv oz. vsebina izobraževanja

Termin

Cena izobr.
(z DDV)

LINKEDIN – NUJNO ORODJE a vse v B2B ali gradnjo vaše
kariere

22.11.2022

75,00

% oz. znesek povračila
(izpolni OOZ Grosuplje)

Plačil SKUPAJ

IZJAVA
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in
vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve
neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.
Podatki prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice ter za namene sofinanciranja storitve tudi pristojni občini, v
kateri ima podjetje/s.p. poslovni sedež. Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let.
SOGLAŠAM, da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, ali preko
ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah.

Kraj in datum:______________________________________

Žig

Podpis zastopnika podjetja:_____________________________

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani
OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na
področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

