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Seznam predavanj  
 
PRIMORSKI SEJEM   organizira kratko in učinkovito delavnico za obrtnike in podjetnike, družinska 
podjetja in inovativne posameznike, na temo: 
 
 
PETEK, 25. maja 2018 ob 14.00 - 15.30  
 

ABC USPEHA ZA   
DRUŽINSKA PODJETJA  

 
Z vami bo Svetovalec specialist:  
mag. Bojan Tomc, spec. manag., izvedenec, svetovalec, tržni cenilec, Koper.  
 
Program delavnice  Podjetniške ideje: 
     Marketing za inovativna družinska podjetja.  

 Spoznati osnove inovativnega marketinga kot ključne podporne funkcije prodaji in drugim 
funkcijam v podjetju – kaj so ključni elementi inovativnega marketinga, ki lahko povečajo 
učinkovitost prodaje oziroma organizacije ?  

 Vprašanja in odgovori.  
 
     Kako se zaščitite pred pastmi, ki so značilne za družinska podjetja?  

 Kako zaščitite ime, domeno, znamko, kako ovrednotite blagovne znamke? 
 Razlike med zaščito imena podjetja, spletne domene in blagovne znamke. 
 Vrednotenje blagovne znamke kot sredstvo za optimiranje vrednosti podjetja.  
 Vprašanja in odgovori, trije odlični primeri dobre prakse.  

 
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
 
SOBOTA, 26. maja 2018 ob 14.00 - 15.30  
 

ELEKTRIČNA KOLESA  in E – MOBILNOST 
V SRCU SLOVENSKE ISTRE  

 
Z vami bo Svetovalec specialist: 
mag. Bojan Tomc, spec. manag., izvedenec, svetovalec, tržni cenilec, Koper.  
 
Program delavnice  Podjetniške ideje: 
     Električna kolesa kot idealen partner za vaše zdravje, kondicijo in prihranek goriva: 

 Razlaga pojmov: E-kolesa, e-skuterji, e-vozila, hibridi, ter razlike med njimi.  
 Kdaj je čas, da se odločimo za e-kolo in e-mobilnost, kje so prednosti? 
 Kako v štirih korakih uspešno izpeljati projekt e-mobilnosti v vaši družini?  
 Vprašanja in odgovori.  

 
     Kako uporabljamo e-kolesa, praktični preizkus s testno vožnjo?  

 Razlike med e-kolesi, e-skuterji, e-vozili, hibridi in pasti pri nakupu teh? 
 Vrednotenje e-mobilnosti v družini za optimiranje vrednosti posla, družinskega podjetja…  
 Vprašanja in odgovori, trije odlični primeri dobre prakse.  

 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 



 
 
 
NEDELJA, 27. maja 2017 ob 14.00 - 15.30  
 

OPTIMIRANJE STROŠKOV z uporabo  
E – MOBILNOSTI V SLOVENSKI ISTRI  

 
Z vami bo Svetovalec specialist: 

 
mag. Bojan Tomc, spec. manag., izvedenec, svetovalec, tržni cenilec, Koper.  
 
 
1.  Program delavnice  Podjetniške ideje: 
 
     Davčni vidik E - MOBILNOSTI in optimiranje: 

 Razlaga pojmov:  E-mobilnost, e-kolesa, e-skuterji, hibridi, itd., optimiranje davkov.  
 Kdaj je čas, da se odločimo za davčno optimiranje in davčno svetovanje?  
 Kako v štirih korakih uspešno izpeljati davčno optimiranje in ugodnosti licenčnine?  
 Vprašanja in odgovori.  

 
     Kako uporabimo E-mobilnost v poslu, kako ovrednotite finančne in davčne učinke?  

 Razlike med e-kolesi, e-skuterji, e-vozili, hibridi in pasti pri nakupu teh? 
 Vrednotenje e-mobilnosti v družini za optimiranje vrednosti posla, družinskega podjetja…  
 Vprašanja in odgovori, trije odlični primeri dobre prakse.  

 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 


