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SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije organizira   

BREZPLAČNO ON-LINE usposabljanje: 
 

»Online prodaja brez spletne trgovine (e-commerce) in  
prodaja na Amazonu« 

v PONEDELJEK, 23. maja 2022 od 9:00 do 13:15 ure (1. srečanje) 
v ČETRTEK, 26. maja 2022 od 9:00 do 13:15 ure (2. srečanje) 

preko orodja ZOOM.  
 

Usposabljanje je BREZPLAČNO! Obvezna je udeležba na obeh srečanjih! 
 

Na usposabljanju bodo udeleženci osvojili veščine prodaje na spletu brez vzpostavitve spletne 

trgovine in veščine prodaje svojih izdelkov na Amazonu. 
 
Vsebinski sklopi usposabljanja: 
 

1.del: Online prodaja brez spletne trgovine: 

 Uvodni keynote 

o Za koga je Stipe payment links (v nadaljevanju SPL) primeren 

o Razlogi PROTI odpiranju svoje spletne trgovine 

o SPL kot alternativa pridobivanju statusa trgovca na Amazon 

 Prvi del: Stripe payment links 

o Odpiranje računa 

o Kreiranje artikla 

o Kreiranje linka 

o Implementacija linka na gumb 

 Drugi del: Kako postaviti učinkovito produktno stran  

o Nujna in zaželena podatkovna »oprema« opisa produkta 

o Kreativen ali informativen opis produkta 

o Grafično gradivo – kako hitro in enostavno do dobrega izgleda 

o Osnovna šablona za postavitev pristajalne strani s produktom  

 Tretji del: vprašanja in odgovori 

 

2. del: Prodaja na Amazonu: 

 Uvodni keynote 

o Idealen profil podjetja in produktov za Amazon prodajo 

o Kaj pomeni biti Amazon trgovec (koristi, dolžnosti) 

 Prvi del: Amazon trgovec 

o Kaj se na Amazon (najbolje) prodaja 

o Kako veste, da so vaši artikli primerni 

o Kaj morate pripraviti preden začnete postopek registracije  

 Drugi del: registracija novega trgovca  

o Opis celotnega postopka 
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o »checklist« zahtevanih dokumentov 

o Kje »pade« največ slovenskih trgovcev pri registraciji 

o Stroški, provizije  

o Kaj lahko pričakujete (od prodaje) v prvem letu po pridružitvi 

 Tretji del: vprašanja in odgovori 

 
Usposablajnje bosta vodila Blaž Branc in Andrej But iz podjetja Baltazar Consulting.  
 
Blaž je ustanovitelj in CEO podjetja Baltazar consulting. Od leta 2007 izvaja consulting, predavanja in 
treninge s področja (start-up) podjetništva, razvoja organizacij, prodajne komunikacije, produktnega 
(re)inženiringa, inoviranja, igrifikacije in designa poslovnih iger. Od leta 2014 se specializira za 
nordijsko tradicijo iger vlog po metodi edu-LARP (educational Live-Action Role-Playing) in je soustvaril 
več kot 20 scenarijev ter izvajal in mentoriral številne mednarodne treninge na temo izobraževalnih 
iger vlog. Je avtor knjige, licencirani trener po metodi Experiential learning & Critical Pedagogy 
(Freire/Kolb) in licencirani facilitator poslovnih iger pri Copenhagen Game Lab.  
 
Andrej je vodja prodaje v podjetju Value Add Games in je prodoren prodajnik ter "business maker", ki 
se z B2B prodajo profesionalno ukvarja sedem let. Sodeluje pri strategiji podjetja, načrtuje prodajne 
kampanje v skladu z razvojem produktov, organizira in izvaja sejemske nastope. Skrbi tako za 
obstoječe kupce, kot pridobiva nove. V lanskem letu je pridobil certifikat International Trade 
Management (SPIRIT Slovenija, 2021). 
 
Usposabljanje je namenjeno podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom, ki želijo širiti svoje 
kompetence na področju prodaje svojih izdelkov preko spleta ter tako povečati možnost prodaje in 
prepoznavnost podjetja na domačih in tujih trgih. 

 
 

Vljudno vabljeni. 
 
 

Potek usposabljanja: Usposabljanje bo razdeljeno na dve srečanji, ki bosta potekali preko 
spletnega orodja ZOOM. Obvezna je udeležba na obeh srečanjih. Povezavo za spremljanje 
usposabljanja bomo poslali vsem prijavljenim udeležencev en dan pred prvim srečanjem na e-poštni 
naslov, s katerim se je udeleženec prijavil na usposabljanje. Predlagamo, da si pred udeležbo na 
usposabljanje namestite ZOOM aplikacijo na vaš računalnik. 
 
 
 
Prijave sprejemamo do četrtka, 19. maja 2022 oz. do zasedbe prostih mest prek spletne prijavnice na 
povezavi: https://forms.gle/CeH61Wje9XRpbPm57 
 
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo! 

 
Dodatne informacije: SPOT Svetovanje Obalno–kraške regije, Petra Weber, 05 62 02 851, e-pošta: 
petra.weber@ozs.si. 

https://forms.gle/CeH61Wje9XRpbPm57

