OKVIRNI PROGRAM IZOBRAŽEVALNEGA MODULA NONAVE – 2.del

Webinarji in seminarji
September – december 2018
PRVI SEMINAR: Obisk Pravične trgovine 3MUHE in razlaga delovanja (udeleženci pripravijo vprašanja, ki
se nanašajo na njihovo nalogo, poslovanje 3MUH) – 21. 9. 2018 (17h do 19h)
DRUGI WEBINAR: ideja »SHOP IN SHOP« (potrebni koraki za vzpostavitev) – 28. 9. 2018
TRETJI WEBINAR: Primeri dobrih praks – 5. 10. 2018 (tokrat jih pripravijo udeleženci – video predstavitev)
ČETRTI SEMINAR: Izbira sodelujočih organizacij v okviru izvedbe SHOP in SHOP (udeleženci predstavijo
svojo idejo in poslovni načrt – med vsemi predlogi do konca seminarja skupaj izberemo 3 organizacije)
16:30 do 17:00 pregled dosedanjega dela in odgovarjanje na vprašanja - 12. 10. 2018 (od 17h do 20h)
PETI WEBINAR: Priprava poslovnega načrta – ponovitev in nadgradnja + poudarek na finančnem načrtu
(uporaba primera dobre prakse in povezava s 3MUHami in SHOP IN SHOP idejo) – 19. 10. 2018
ŠESTI WEBINAR: osnove spletne trgovine – 26. 10. 2017
PAVZA MED KROMIPRIJEVIMI POČITNICAMI
SEDMI SEMINAR: udeleženci poročajo o svojem delu in skupaj dorečemo podbrobnosti izvedbe SHOP IN
SHOP (fizično in na spletu) – poslovni in organizacijski del – 9. 11. 2017
OSMI WEBINAR: Trženje (komunikacija in prodaja) - vključiti strokovnjake iz različnih področij in z njimi
posneti več videov (mediji, PR, digitalni marketing, družbena omrežja, spletna stran, fizični prodajni
kanali) – 16. 11. 2018
DEVETI SEMINAR: Buy nothing day (uporaba znanja komunikacijskih orodij in priključitev Buy nothing
dnevu) – 23. 11. 2018
DESETI SEMINAR: Pregled delovanja SHOP IN SHOP – popravki v izvedbi – 30. 11. 2018 (od 17h do 19h) – v
Pravični trgovini 3MUHE
ENAJSTI SEMINAR: evalvacija in kako naprej – 14. 12. 2018
Program se po potrebi in v dogovoru z udelenci spreminja!

Izobraževalni modul za mlade NoNaVe je del projekta »Etični poslovni modeli
mladih, ki ga sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.

