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WIN-WIN marketing

Razvojni center Novo mesto d.o.o. in občine Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Šentrupert, Škocjan, Žužemberk in Šentjernej vas 
vabijo na strokovni seminar:

SREDA, 24. MAJ 2017, 12.00-15.00, 
velika sejna soba občine Šentjernej

Je avtorica več knjižnih uspešnic, pri čemer je ena izmed 
njih prevedena v hrvaščino, ruščino, angleščino in prodane 
avtorske pravice na Kitajsko. Pred kratkim je izdala svoj prvi 
roman: CAMINO - Od suženjstva do svobode. Sicer pa oseba 
s pravljično podobo sveta, kjer so gore njen dom, jin-jang 
njeno vodilo, »Bodi, kar si; delaj, kar te veseli,« pa njen moto. 

Petra Škarja

Pokažem vam:

- katere marketinške akcije so mi prinesle največ rezultatov pri prodaji knjig,
- kako smo lahko naredile vseslovensko prepoznaven dogodek 500 podjetnic z 0 evri investicije v marketing,
- na kakšen način si najhitreje in učinkovito zgradim e-mail baze,
- kako najlažje pridobim veliko obiska na svoji spletni strani.

KOTIZACIJA: Seminar je za mikro ter majhna podjetja in podjetnike ter potencialne podjetnike s sedežem v 
zgoraj navedenih dolenjskih občinah brezplačen. Za ostale udeležence pa je kotizacija 20 €/osebo z DDV. 
Kotizacijo nakažite na TRR RC NM: SI56 0297 0005 0122 975, SKLIC: 00 datum (primer: 00 DDMMLLLL).

Prijave zbiramo do vključno 12. maja 2017 oz. do zasedenosti mest na  tel. 07/33 72 982 ali  e-pošti: 
aleksandra.pavlic@rc-nm.si. Na seminar prinesite potrdilo o plačilu 

»Vse bi delal, samo prodajal ne bi,« večkrat slišimo in mnogi se s tem tudi poistovetimo. Tudi jaz. 

Ker pa je trg pač tak, da se še tako dober produkt ne prodaja sam od sebe, moramo najti način, kako na nam 
najbolj prijeten način pokazati svetu kdo smo in kaj ponujamo. Ker mi prodaja ni domača, se poslužujem malo 
nevsakdanjih marketinških akcij, v katerih ima več vpletenih strani korist. Ta način mi je pomagal pri prodaji knjig 
in seminarjev kljub temu, da še vedno včasih rečem: »Vse bi delala, samo prodajala ne bi.« 

Na seminarju vam pokažem nekaj tovrstnih WIN-WIN marketinških akcij, vam razložim pristop k temu in pri-
kažem številske rezultate. Vse na konkretnih primerih, iz katerih lahko tudi sami dobite kakšno idejo za svoje 
produkte in/ali storitve. 


