
 

  
 

SPOT svetovanje Podravje vabi na brezplačno 2-dnevno e-delavnico 
 

 

26. in 27. september 2022,od 9. do 
12. ure, preko aplikacij ZOOM 

 

Canva je spletno orodje, ki uporabnikom omogoča, da izbirajo med številnimi brezplačnimi 
profesionalno oblikovanimi grafičnimi in video postavitvami ali pa sami ustvarijo lastne projekte od 
začetka do konca. Na delavnici se bo predavateljica posvetila temu, kako podjetniki ali potencialni 
podjetniki hitro, enostavno in brezplačno lahko ustvarijo video vsebine za različne kanale, družbena 
omrežja, story vsebine, FB video oglase in podobno, hkrati pa kako hitro in enostavno s pomočjo 
Canve naredijo npr. pristajalno spletno stran ali online prezentacijo. Vse to pride prav pri promociji 
podjetja oz. blagovne znamke. 

 
Vsebina delavnice: 

• Kaj je Canva in kako deluje 

• Hiter pregled, kaj nam Canva vse ponuja 

• VIDEO vsebine, ki jih lahko naredimo s Canvo 

• Napotki in dobre prakse za izdelavo videa 

• Glasba in posnetki v videu – lastni, tuji, mešanica, avtorske pravice 

• Prikaz izdelave videa po želji udeležencev – FB oglas, YouTube video, Story za Instagram itd. 

• kako s Canvo ustvarimo »online« vsebine 

• Prikaz ustvarjanja enostavne spletne strani 

• Prikaz ustvarjanja online predstavitve, ki bo vedno ažurirana 

 
Izvajalec: Biserka Kišič iz podjetja KISIK Komunikacije. Predavateljica ima več kot 20 let izkušenj na 

različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi. V zadnjih letih se posveča predvsem 

izobraževanju in prenosu praktičnih znanj s področja marketinga in digitalnega marketinga 
podjetnikom in podjetjem. Izvedla je že več kot 100 delavnic s preko 1000 zadovoljnih slušateljev, 
njene delavnice pa so vedno ocenjene kot zelo koristne in zanimive. 

 
Kotizacija: Delavnica je za udeležence delavnice brezplačna. 

Prijava: Število udeležencev je omejeno! Prijava na dogodek je obvezna preko spletne prijavnice. 
 

Prijava na ZOOM: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kde-qrDwpG9fzCzsleKgA6w8_ZIdkfTpI 

Več informacij: Jadranka Krajnc, telefon 02 748-0257, e-pošta: jadranka.krajnc@bistra.si  

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija 

»CANVA-video« 
brezplačno grafično orodje za izdelavo video vsebin s ciljem 

povečanja prodaje in prepoznavnosti blagovne znamke 

https://forms.gle/pPubdMrycULLYQyB9
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