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STRATEGIJA TRŽENJA

Ta projekt je bil financiran s pomočjo Evropske komisije. Ta publikacija [komunikacija] odraža samo vidike avtorja, Komisija tako ne more
biti odgovorna za katero koli uporabo, ki izvira iz informacij v tem dokumentu.
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Cilj strategije trženja
Glede na delovni paket 7, opis te dejavnosti zajema razvoj širokoročne strategije trženja z
namenom doseči ciljno skupino in poiskati primerne udeležence seminarjev EOF:
Bolj specifično se tržna strategija osredotoča na:
1.
2.
3.
4.

Opredelitev naše ciljne skupine za pilotski seminar EOF
Opredelitev naše metode trženja
Opredelitev naših instrumentov trženja
Opredelitev časovnega okvirja

1. Opredelitev ciljne skupine za pilotski seminar
Da bi testirali razviti program seminarja za pilotske seminarje, moramo najprej izvesti
strategijo trženja, s pomočjo katere bomo pritegnili ustrezno ciljno skupino za seminarje, in
sicer tako, da bomo poiskali določeno število primernih udeležencev seminarja.
Ustrezna ciljna skupina je sledeča:
Tutorji:
 tutorji zaposlovanja
 učitelji, ki jih zanima vodenje iskalcev zaposlitve
Mentorji:
Zaposleni:
 ki aktivno sodelujejo v usposabljanju novih zaposlenih ali pripravnikov (npr.
študentov, vajencev itd.) na delovnem mestu
 ki jih zanima svetovanje nezaposlenim osebam
 ki so predstavniki kadrovske službe ali oddelka

2. Metode trženja
Potrebovali bomo veliko skupin, ki jih bomo dosegli neposredno z našim širjenjem informacij.
Vemo namreč, da lahko s pomočjo našega projekta veliko pridobijo. Zato bo pomembno in
potrebno, da so omenjene skupine globlje seznanjene z našim projektom in da znajo ceniti
njegove koristi zanje.
Nadalje, ker smo opredelili našo ciljno skupino, moramo prav tako opredeliti
organizacije/podjetja, s katerimi ti ljudje sodelujejo, z namenom doseči jih in jih seznaniti s
pilotskimi seminarji EOF.
Metode za pritegovanje udeležencev seminarjev:
Ker se še EOF uradno ni začel, moramo raziskati rezultate dejavnosti razširjanja informacij do
sedaj:
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Med prejšnjo metodo implementacije projekta EOF je vsaka izmed partnerskih organizacij
poiskala in zabeležila ljudi, ki se zanimajo za projekt EOF.
a. Vsaka partnerska organizacija ima podatkovno zbirko in poštni seznam vseh, ki
sodelujejo:
i. učiteljev
ii. tutorjev
iii. podjetij in organizacij
b. Vsaka partnerska organizacija sodeluje v večjem številu mrež prav zaradi širjenja
informacij.
c. Vsaka partnerska organizacija bi naj obveščala tudi preko ostalih projektov, ki so
naravnani na isto ciljno skupino
2. Tako bi naj vsaka partnerska organizacija poslala ljudem in organizacijam ali
obstoječim/preteklim partnerjem, omenjenim zgoraj, bodisi preko e-pošte, navadne pošte
(priporočeno) bodisi po faksu naslednje:
a) Vabilo
b) Brošuro
c) In/ali prijavnico
Ko je to narejeno, priporočamo pridobitev povratne informacije po telefonu na podlagi
ocenitve rezultatov vloženega truda.
3. Vsaka partnerska organizacija naj prav tako pošlje sporočila za javnost lokalnim medijem
(pisnim in elektronskim) z namenom povabiti ljudi, da se udeležijo seminarjev
4. Vsaka partnerska organizacija naj prav tako objavi izvajanje seminarjev na svoji spletni
strani
Nadalje, vsaka organizacija lahko po želji organizira oz. pripravi kakršne koli dodatne
aktivnosti, za katere meni, da so potrebne za pritegnitev ciljne skupine.
V prilogi spodaj so priloženi razvojni dokumenti za strategijo trženja.

3. Instrumenti trženja
Glavni instrumenti, ki smo jih razvili z namenom doseči in pritegniti ciljne skupine, so:
1. Obvestilo (pismo)
Cilj tega instrumenta je zagotoviti vse ustrezne informacije v zvezi s pilotskim
usposabljanjem EOF, torej povabiti vse ljudi iz posameznih ciljnih skupin, da se udeležijo
pilotskih usposabljanj.
2. Brošura za pilotske seminarje
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Ta dokument je bil oblikovan z namenom uradno povabiti ljudi iz ustreznih ciljnih skupin in
jim posredovati sledeče informacije:
− Na splošno o projektu EOF
− Ciljne skupine, ki so jim seminarji namenjeni
− Vsebino in trajanje seminarja ter trajanje posameznih modulov
− Vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali v posameznih modulih
− Izobraževalno gradivo na usposabljanju
− Izvedba usposabljanja: organizacija, prostor in čas
− Kontaktna oseba (organizacija)
Brošura obenem vsebuje ločljivo mini prijavnico za udeležence EOF seminarjev.
3. Prijavnica
Ta dokument smo pripravili z namenom, da ga boste lahko z lahkoto poslali po faksu.
Prijavnica vsebuje naslednje informacije:
− Ločljivo prijavnico, ki naj se jo izpolni za potrebe udeležbe in prijave na EOF pilotske
seminarje.
− Vsebino in trajanje seminarja ter trajanje posameznih modulov.
− Vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali v posameznih modulih.
− Kdo so predavatelji posameznih modulov.

4. Časovni okvir
Vsaj en mesec pred pričetkom pilotskega seminarja naj vsaka organizacija uporabi strategijo
trženja z namenom pritegniti ciljne skupine (tutorje/mentorje) za vsak seminar.

Povzetek strategije trženja
Če povzamemo, mora strategija trženja vsebovati naslednje:
1. Uporabiti se jo mora vsaj en mesec pred pričetkom pilotskih seminarjev.
2. Ciljne skupine morajo biti jasno definirane (tutorji/mentorji).
3. Metode trženja, ki bodo uporabljene, morajo biti jasno definirane.
4. Instrumenti za uporabo strategije trženja, ki jih bomo uporabljali (tržni instrumenti) .
5. Glavni cilj je posredovati informacije različnim ciljnim skupinam (preko poštnih
seznamov, podatkovnih zbirk vsake partnerske organizacije).
6. Možna je tudi uporaba partnerstva iz drugih projektov in obstoječih kanalov
komunikacije s ciljnimi skupinami (učitelji, podjetja, organizacije itd.). Le-ti lahko
pomagajo širiti informacije in pritegniti ustrezne ciljne skupine za pilotske seminarje.
7. Časovni okvir uporabljenih tržnih dejavnosti.
8. Povratna informacije preko telefona.
9. Ocenjevanje rezultatov vloženega truda.
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10. Partnerji morajo izpeljati vsaj aktivnosti, ki so omenjene zgoraj. Kakršne koli dodatne
aktivnosti so več kot dobrodošle.
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DODATKI

DODATEK 1 – Vabilo na pilotske seminarje EOF
Spoštovani!
Ali ste neposredno ali posredno vključeno v poklicno usposabljanje kot učitelj, tutor ali
mentor, specializiran za vodenje iskalcev zaposlitve?
Ali ste zaposleni na kadrovskem oddelku?

Vabimo Vas, da se udeležite pilotskih programov, usposabljanja, ki bodo izpeljani v okviru
EOF-a (Evropskega zaposlitvenega okvirja), ki se v prvi vrsti osredotoča na povečanje in
izboljšanje znanja in kompetenc tutorjev in mentorje; obenem pa na inovativne projekte na
temo zaposlovanja in integracije na trg delovne sile v EU danes.
Njihov glavni cilj je prenos inovacij v smislu omogočiti udeležencem nadgradnjo in izboljšanje
kompetenc in spretnosti, obenem pa jim omogočiti izboljšanje njihovih metod v procesu
iskanja zaposlitve.
Če Vas sodelovanje zanima, se lahko prijavite na usposabljanja za tutorje in mentorje, ki
bodo potekala v vaši državi in v vašem maternem jeziku. V Sloveniji bodo usposabljanja
potekala v ____________________ (kraj) in v organizaciji z domačo spletno stranjo
http://www._________________________.
Za dodatne informacije in prijavo se, prosim, obrnite na ___________________ (organizacija)
in _____________________ (kontaktna oseba) (tel. št., e-pošta).
Prijava in udeležba na usposabljanjih sta popolnoma brezplačni. Kakor koli, število mesto je
omejeno, zato pohitite!
Po zaključku usposabljanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi in zaključku.
Za več informacij o projektu EOF obiščite spletno stran projekta: http://www.eu-eof.net
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DODATEK 2 – BROŠURA ZA PILOTSKE SEMINARJE EOF
A/ ZA MENTORJE

DODATEK 3 – BROŠURA ZA PILOTSKE SEMINARJE EOF
B/ ZA TUTORJE

DODATEK 4– PRIJAVNICA ZA PILOTSKE SEMINARJE EOF
A/ ZA MENTORJE

DODATEK 5 – PRIJAVNICA ZA PILOTSKE SEMINARJE EOF
B/ ZA TUTORJE

Strategija trženja

8

