
AKADEMIJA zKNB
Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni vabi na brezplačno

Izobraževanje o upravljanju
družbenih omrežij
ki bo potekalo preko aplikacije ZOOM v

četrtek, 10. 6. 2021
od 10.30 - 13.00

Usposabljanje se organizira v okviru projekta Ker alkohol ni mleko - zagovorništvo na področju
alkoholne politike,  ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014-2021.

zakaj so družbena omrežja pomembna – fokus bo na Facebooku, spoznali pa bomo tudi
ostala omrežja;
katera družbena omrežja so za našo organizacijo smiselna;
učinkovito komuniciranje in definiranje prave ciljne skupine;
ureditev profila in pravila brandinga;
načrtovanje objav;
iz kje črpati ideje za vsebine in kakšne vsebine delujejo najbolje;
osnove tekstopisja in oblikovanja slik;
kako promovirati objave in koliko sredstev nameniti za njih;
razlika med promoviranjem Facebook objav in Facebook oglaševanjem;
kaj vse potrebujemo za učinkovito izvedbo kampanje in kako se lotiti priprave.

Izobraževanje je namenjeno izključno predstavnikom nevladnih organizacij, ki delujejo na
področju javnega zdravja ali preventive.

Namen izobraževanja je pridobiti znanje in veščine na področju učinkovitejše rabe
družbenih omrežij, izboljšanje zagovorniških aktivnosti v medijih in na družbenih omrežjih,
večja odmevnost zagovorniških aktivnosti in večji dejanski doseg sporočil akcij in kampanj.

Kaj bomo spoznali:

O izobraževanju:



Tina Kranjec je direktorica Agencije za
družbeno odgovornost ADO, ki deluje na
področju učinkovite komunikacije družbeno
odgovornih tematik. Tina že več kot 15 let
aktivno deluje na področju marketinga in
spletne komunikacije. Svoje izkušnje je vrsto
let nabirala v marketinških agencijah, danes pa
v okviru agencije ADO svetuje tako velikim kot
manjšim podjetjem in organizacijam. Vodila je
različne marketinške projekte za nevladne
organizacije, med drugim tudi projekt Ker
alkohol ni mleko, projekte v okviru Mladinske
zveze Brez izgovora Slovenija (No Excuse
Akademija, No Excuse Aktivisti, No Excuse
Zagovorniki), Slovenske agencije za mlade -
SLOAM, SNCDA in SIA.

O vodji izobraževanja:

Usposabljanje se organizira v okviru projekta Ker alkohol ni mleko - zagovorništvo na področju
alkoholne politike,  ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014-2021.

Prijave na izobraževanje sprejemamo do srede, 2. 6. na tej povezavi. 

Zaradi omejenega števila mest je udeležba mogoča za enega predstavnika na organizacijo do
zapolnitve mest. Kasnejše prijave bodo uvrščene na čakalno listo v primeru naknadnih odpovedi.

Usposabljanje je brezplačno, obvezno pa je plačilo kavcije 20 € na udeleženca, ki mora biti poravnana
po potrditvi udeležbe do petka, 4. 6. na račun združenja zKNB. V primeru udeležbe na izobraževanju
ali pravočasnega preklica udeležbe do ponedeljka, 7. 6. do 12.00, bo kavcija povrnjena na plačnikov
račun do 18. 6. 2021.

Od ponedeljka, 7. 6. po 12.00 uri udeležbe ni več mogoče preklicati, lahko pa organizacija zamenja
udeleženca s predhodnim obvestilom na info@sncda.si do 9. 6. V primeru neudeležbe ali zamujene
odpovedi udeležbe kavcijo zadrži zKNB.

Za več informacij smo na voljo na info@sncda.si.

Pogoji udeležbe na izobraževanju:

https://www.linkedin.com/in/tina-kranjec/
https://ado.si/
https://forms.gle/PWEx3GtPoeCaxbHFA

