@CAS ZA KAVO – zgodba o tem, kako je nastal eden bolj prepoznavnih
Instagram profilov v Sloveniji
Spoznali bomo Nino Štefe, ustanoviteljico blagovne znamke @caszakavo. Nina na svojih predavanjih in
svetovanjih, ki jih izvaja za potencialne in obstoječe podjetnike ter startupe po Sloveniji, deli nasvete, s
katerimi je sama prišla do rezultatov, ki so ji omogočili, da je pustila službo za nedoločen čas in se podala
na lastno podjetniško pot.
Ustvarila je enega bolj prepoznavnih Instagram profilov v Sloveniji in je poznavalka sodobnih trendov v
trženju: kako ustvariti in graditi blagovno znamko, kako upravljati lastni profil, najti pravo ciljno
skupino,…
Nina nam bo na delavnici preprosto in učinkovito, s svojimi izkušnjami in predvsem z rezultati dobre
prakse, pokazala, kako je brez sredstev ustvarila svoj Instagram profil z redno mesečno organsko rastjo.
Z nami bo delila številne nasvete, izkušnje in preverjene korake na primeru vzpostavljanja in grajenja
znamke Čas za kavo.
Vsebina delavnice:
✓ Nasveti iz konkretnega primera @caszakavo, ki deluje na slovenskem trgu
✓ Kako pridobiti pravo ciljno skupino
✓ Kako sledilce »pretvoriti« v kupce
✓ Kakšne prednosti prinaša Instagram podjetju
✓ Kako uporabljati Instagram zgodbe v poslovne namene
✓ Kako začeti in se izpostaviti kot personal brand
✓ Na kaj je potrebno biti pozoren pri vključevanju influencerjev
✓ Podrobno spoznati funkcije Instagram omrežja
✓ Preverjeni načini, kako nagovoriti sledilce
✓ Ohraniti engagement in poskrbeti za organsko mesečno rast
Kdaj: torek, 9. april 2019, ob 15. uri.
Trajanje: 5 ur.
Kje: Coworking Idrija, Arkova 43, Idrija.
Predavateljica: Nina Štefe, ustanoviteljica blagovne znamke@caszakavo.
Prijave: prijave so obvezne. Prijavite se lahko na elektronski naslov: mateja.bizjak@icra.si ali po
telefonski številki 05 37 43 911. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.
Dogodek je za udeležence brezplačen, saj je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 2 Cerkno-Idrija-Logatec.

Vljudno vabljeni!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

