Ravne na Koroškem, 12. 2. 2021
V sklopu aktivnosti letnega akcijskega načrta vas SPOT svetovanje Koroška v sodelovanju z DIH Slovenije
in Europe Direct Koroška

vabi na delavnico
DIGITALNI VAVČERJI IN VLOGA DIH SLOVENIJE
Svetovalna točka SPOT Svetovanje Koroška organizira in vabi na brezplačno spletno delavnico: DIGITALNI
VAVČERJI IN VLOGA DIH SLOVENIJE, ki bo potekala na spletni platformi ZOOM. Delavnica je namenjena
podjetnikom, potencialnim podjetnikom ter drugim, ki jih zanima to področje.

OPIS DOGODKA:
Na delavnici se boste seznanili:
-

-

s prioritetami Evropske komisije, vezanimi na digitalizacijo poslovanja,
z digitalnimi vavčerji: DIGITALNI MARKETING, DIGITALNA STRATEGIJA, KIBERNETSKA VARNOST,
DIGITALNE KOMPETENCE, ki so med aktualnimi državnimi spodbudami Slovenskega
podjetniškega sklada, in
vlogo DIH Slovenija.

PREDAVATELJI:
-

Alenka Miler, vodja Europe Direct Koroška
Karolina Kosjek, DIH Slovenije

VSEBINA DELAVNICE:
-

Predstavitev prioritete Evropske komisije »Evropa, pripravljena na digitalno dobo«;
predstavitev poslanstva Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije;
predstavitev digitalnih vavčerjev: digitalni marketing, digitalna strategija, kibernetska varnost,
digitalne kompetence;
predstavitev trenutnih odprtih možnosti za mala in srednja podjetja za izboljšanje digitalnega
poslovanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati digitalno poslovanje.

PROGRAM DELAVNICE:
9.55 do 10.00

Prijava na dogodek - ZOOM

10.00 do 10.15

Evropa v digitalnem desetletju: predstavitev prioritete Evropske komisije »Evropa,
pripravljena na digitalno dobo«
Alenka Miler, vodja Europe Direct Koroška

10.15 do 11.30

-

Predstavitev poslanstva Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije

-

Predstavitev digitalnih vavčerjev: digitalni marketing, digitalna strategija,
kibernetska varnost, digitalne kompetence

-

predstavitev trenutnih odprtih možnosti za mala in srednja podjetja za
izboljšanje digitalnega poslovanja

Karolina Kosjek, DIH Slovenije
11.30

Diskusija in vprašanja udeležencev

TERMIN IN LOKACIJA:
Četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 12.00, prek spletne platforme ZOOM.

PRIJAVE:
Prijava za PODJETJA in prijava za POTENCIALNE PODJETNIKE. Rok za prijavo je najkasneje do 03.03.2021.
Število mest je omejeno.
Za več informaciji smo na razpolago na e-pošti: andreja.tarkus@alppeca.si ali na telefonu 064 277 968.
Delavnica je za udeležence brezplačna.
Organizator dogodka:
SPOT svetovanje KOROŠKA
za A.L.P. PECA d.o.o..
Andreja Tarkuš, podjetniška svetovalka

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev, namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

