Delavnice in predavanja

organizacija
dogodkov
Vsak dogodek, ne glede na to, kako preprost ali zapleten je, zahteva
natančno načrtovanje in organizacijo. Pri izvedbi kakovostnega
dogodka obstajajo številne komponente, ki jih je potrebno upošteva�,
da se bo dogodek izvedel v skladu s pričakovanji. Oblikovane
delavnice in predavanja so namenjeni posameznikom, ki se ukvarjajo
z organizacijo raznovrstnih dogodkov (izobraževanj, delavnic,
konferenc, team-buildingov ...) in želijo svoje organizacijske
sposobnos� dvigni� na višji nivo.

Kazalo
04
Od ideje do izvedbe – predavanje o
organizaciji dogodkov
Naučite se deﬁnira� najpomembnejše točke pred začetkom
organizacije dogodka ter prejmite prak�čne nasvete za dobro
pripravo na dogodek.

05
Organizacija dogodkov od A do Ž – celodnevna
intenzivna delavnica
Delavnica za vse, ki svoje dogodke že organizirajo, vendar
želijo poglobljeno teore�čno in prak�čno znanje, ki jih bo
popeljajo na še višjo raven.

06
Kako izkoristiti potencial ZOOM meetingov
za spletne dogodke
Spletni dogodki so naša nova stalnica. Na tej delavnici
vas naučimo trike uspešnega tehničnega moderiranja
dogodkov preko Zooma.

07
Kako transformirati svoje dogodke v
spletne dogodke
Dogodki preko spleta niso primerljivi z dogodki v živo.
Naučite se, kaj vse morate upošteva� pri organizaciji spletnih
dogodkov, da bodo tako zanimivi kot �s� v živo.
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Kazalo
08
Kako voditi predavanja, delavnice in
izobraževanja na Zoomu ter katera
orodja pri tem uporabljati
Vodi� predavanja ali delavnice preko spleta je čisto drugače kot
v živo. Opremite se z znanjem, kako jih pripravi�, da bodo
zanimive in interak�vne tudi preko spleta!
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Predavanje z vprašanji
Od ideje do izvedbe – predavanje o
organizaciji dogodkov
Skupne izkušnje ustvarjajo globljo povezanost.

- Nicolai Safai

Na tem predavanju se bodo udeleženci naučili, kako deﬁnira� cilje, namene in ciljno skupino
dogodka, kako potekajo posamezni koraki organizacije idealnega dogodka in prejeli prak�čne
nasvete za boljšo izvedbo dogodkov.
Na predavanju bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kakšne vrste dogodkov poznamo?
Kakšne so razlike med dogodki v živo, spletnimi in hibridnimi dogodki?
Zakaj je potrebno deﬁnira� cilje, namen in ciljno skupino dogodka?
Kako se lo�� organizacije dogodkov?
Kaj sta dve glavni sestavini priprave vsakega dogodka?
Kateri so potrebni koraki za izvedbo dogodka?
Kakšna dovoljenja potrebujejo za izvedbo dogodka?
Kdaj in kaj komunicira� udeležencem?
Kako deﬁnira� proračun dogodka?

kaj je vključeno

primerno za

4 ure predavanj, ki temeljijo na teoriji
in praksi,
delo na prak�čnih primerih,
usposobljen predavatelj, ki ima
prak�čne izkušnje s tega področja.

Osebo, ki želi posta� profesionalni
organizator dogodkov.
Posameznika, ki je v podjetju
odgovoren za organizacijo dogodkov.
Nekoga, ki želi svoje znanje o
organizaciji dogodkov dvigni� na višji
nivo.

Na spletu ali v živo

trajanje 4h

04

predavanje vodi
nika močnik

Maksimalno
30
udeležencev

Delavnica
Organizacija dogodkov od A do Ž –
celodnevna intenzivna delavnica
Organizacija dogodkov ima številne koristi, vse od grajenja prepoznavnosti blagovne znamke,
vzpostavljanja osebnih stikov in mreženja, vzpostavljanja zaupanja, pozicioniranja mnenjskega
voditeljstva, ustvarjanja prihodka ter konec koncev tudi ustvarjanja priložnosti za zabavo.
- Eventnika 2021

Na tej delavnici se bodo udeleženci naučili, kako se lo�� organizacije dogodka od prve ideje do
dneva dogodka in kako brez težav izves� dogodek.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kakšne vrste dogodkov poznamo?
Kakšne so razlike med dogodki v živo, spletnimi in hibridnimi dogodki?
Zakaj je potrebno deﬁnira� cilje, namen in ciljno skupino dogodka?
Kako potekajo posamezni koraki organizacije dogodka?
Katere so potrebne sestavine za izvedbo kakovostnega in nepozabnega dogodka?
Kakšna dovoljenja potrebujemo za izvedbo dogodka?
Kako zagotovi� varnost na dogodku?
Kako deﬁnira� proračun dogodka?
Kako komunicira� z ekipo, sponzorji, podizvajalci in udeleženci?
Kako izboljša� lasten dogodek?

kaj je vključeno
8 ur intenzivnega dela,
prak�čni primeri,
celosten pregled področja organizacije,
podrobna razlaga, ki temelji na teoriji
in praksi,
delo na lastnih primerih.

Na spletu ali v živo
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primerno za
Osebo, ki želi posta� profesionalni
organizator dogodkov.
Posameznika, ki je v podjetju
odgovoren za organizacijo dogodkov.
Nekoga, ki želi svoje znanje o
organizaciji dogodkov dvigni� na višji
nivo.

trajanje 8h (2 dni po 4h)

delavnico vodi
nika močnik

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Kako izkoristiti potencial ZOOM
meetingov za spletne dogodke - delavnica
za tech hoste
41 % organizatorjev dogodkov uporablja Zoom za majhne virtualne dogodke.

- Markletic 2021

Na tej delavnici bodo udeleženci spoznali, kako spletne dogodke izvajajo profesionalni
organizatorji in postali tehnološko usposobljeni organizator spletnih dogodkov na Zoomu.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Katere so najpomembnejše nastavitve na Zoomu?
Kje in kako lahko spreminjajo varnostne nastavitve na Zoomu?
Kdo so »host«, »co-host« in ostali udeleženci na Zoomu?
Kako lahko upravljajo udeležence na Zoomu?
Kakšni pogledi (»view«) obstajajo na Zoomu in kako jih lahko spremenijo?
Kaj je Zoom »spotlight« in kako se razlikuje od »pin-a«?
Kako lahko delijo vsebine preko Zooma in kje so napredne možnos� deljenja?
Kako ustvarijo in upravljajo »breakout« sobe?
Kako ustvarijo ankete (»polls«) na Zoomu?

kaj je vključeno
8 ur intenzivnega dela,
teore�čna predstavitev in prak�čen
preizkus Zoom funkcij,
usposobljena predavatelja.

Na spletu

06

primerno za
Osebo, ki že pozna Zoom pla�ormo in
jo je v praksi že preizkusila.
Posameznika, ki organizira
kompleksnejše dogodke / sestanke /
izobraževanja na Zoomu.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 8h (2 dni po 4h)

delavnico vodita
nika močnik in
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Kako transformirati svoje dogodke v
spletne dogodke
72 % anketirancev pričakuje, da se bodo ob vrnitvi dogodkov v živo udeležili enakega števila (ali celo več)
spletnih dogodkov.
- Vimeo 2022

Na tej delavnici bodo udeleženci spoznali, kako prilagodi� izvedbo dogodkov v živo na spletne
speciﬁke in kako izkoris�� priložnos�, ki jih ponuja spletno okolje.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kakšne so razlike med dogodki v živo, spletnimi in hibridnimi dogodki?
Kakšni forma� spletnih dogodkov obstajajo?
Katere so najpogostejše napake spletnih dogodkov?
Kako temeljno idejo in cilj dogodka v živo prestavi� na splet?
Kako izbra� primerno spletno pla�ormo?
Kako prilagodi� časovnico dogodka?
Kako vključi� udeležence dogodka?
Kako komunicira� z udeleženci?
Kakšni so primeri dobrih praks?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
teore�čna predstavitev in delo na
prak�čnih primerih,
usposobljena predavatelja.

Na spletu
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primerno za
Osebo, ki že organizira dogodke v živo.
Posameznika, ki želi izkoris��
priložnos�, ki jih ponuja spletno okolje.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4h

delavnico vodita
nika močnik in
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Kako voditi predavanja, delavnice in
izobraževanja na Zoomu ter katera
orodja pri tem uporabljati
Popularnost spletnih dogodkov je od leta 2020 narasla za 35 %, popularnost hibridnih in dogodkov v živo
pa se je zmanjšala za 32 %.
- Vimeo 2022

Na tej delavnici bodo udeleženci spoznali, kako svoja znanja uspešno predaja� preko spleta in
vzpostavi� vzdušje, ki bo omogočalo učinkovito udeležbo in pomnjenje.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kakšni forma� spletnih dogodkov obstajajo?
Katere so speciﬁke spletnega okolja?
Kako prilagodi� urnik (časovnico in trajanje izobraževanja) spletnemu formatu?
Katere so osnovne nastavitve na Zoomu?
Kje se nahajajo varnostni protokoli na Zoomu?
Kako ustvari� in upravlja� »breakout« sobe?
Kako deli� vsebine?
Kako vključi� udeležence?
Katera spletna orodja lahko podprejo učno izkušnjo?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
teore�čna predstavitev in delo na
prak�čnih primerih,
usposobljena predavatelja.

Na spletu
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primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki želi izkoris��
priložnos�, ki jih ponuja spletno okolje.
Nekoga, ki želi organizira� spletna
izobraževanje.

trajanje 4h

delavnico vodita
nika močnik in
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

O nas
statistika
Aktualna sta�s�ka izvedenih delavnih in predavanj iz različnih področji pri podjetju Eventnika:

7%
65 delavnic o organizaciji dogodkov

18%

12 delavnic o podjetništvu
38 delavnic o pripravi govorov

45%

25 spletnih delavnic

38%
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Reference
Z nami so sodelovala in nam zaupajo različna podjetja ter ins�tucije:

O nas
priporočila
Iskreno mnenje �s�h, ki so delavnice in predavanja obiskali, pomeni največ.

Nika se na vsako svojo delavnico zelo dobro pripravi. Dogodek izvede sproščeno in te vseskozi aktivno
vključuje v program. Kljub temu, da so dogodki spletni, se počutiš del njih. Delavnice hitro minejo, kar
meni pomeni to, da je vsebina zanimiva. Na vsaki delavnici sem dobila cel kup koristnih informacij s
praktičnimi primeri in v zelo kratkem času sem vse pridobljeno znanje pričela tudi uporabljati v pri
svojem delu. Nika je na voljo tudi za dodatna vprašanja po dogodku, če se le-ta pojavijo in to daje tisto
piko na »i« celotni sliki.
- Urša Dolinšek, ZEOS, d.o.o.

Delavnice uporabne izkušnje s spletnimi programi so lahko neskončno monotone in
duhamorne. Veliko predavateljev me je že uspavalo, a ne Nika :). Pa ne bi svojega fokusa in
zavzetosti pripisala samo njeni vedri naravi. Zmore me pritegniti v spremljanje delavnice z
dinamiko predajanja vsebin, odločnostjo vodenja in relevantnostjo. Pika na I pa so itak njene
bogate organizacijske izkušnje na področju organizacije tudi hibridnih dogodkov.
- Manica Čeloﬁga ROOT-IN-E, uravnotežena poslovna uspešnost

Napredna delavnica je za vse tiste, ki osnove že poznate in želite svoje znanje popeljati na višjo raven.
Nika zelo razumljivo in predvsem izkustveno prikaže vsebino in trike, ki jih morate poznati, če ste bolj
"resen" uporabnik Zooma. Brez skrbi tudi tisti, ki zase menite, da niste ravno "tehnični" tip, Niki boste
z lahkoto sledili, obenem pa se še zabavali. :)
- Mateja, učiteljica čuječnosti
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O nas
predavatelji

Predavateljica
nIKA MOČNIK

Nika Močnik je direktorica podjetja Eventnika in uspešna podjetnica že od leta 2012, ko je
ustanovila svoj s.p. in nato leta 2014 še d.o.o. Prav tako je ustvarila uspešni poslovni
znamki (Luxury bride in Pravljični trenutek), ki jih je nato prodala naprej. Prak�čne izkušnje
ima tako na vseh področjih podjetništva, svoje teore�čno znanje pa nadgrajuje s študijem
podjetništva in ekonomije. Svoje znanje deli na številnih mentorskih programih (npr.
Podjetnice začetnice pri Spirit Slovenija) in različnih delavnicah. Do sedaj je izvedla že 65
delavnic o organizaciji dogodkov, 12 delavnic o podjetništvu, 38 delavnic o pripravi
govorov in 25 spletnih delavnic o zoomu in podobnih orodjih.
Za svoje delo pri organizaciji dogodkov je prejela nagrado Conventa Best mee�ng event
award 2015 (skupaj z ekipo TEDxLjubljana za organizacijo prvega TEDx dogodka na letalu
med letom), bronasto nagrado za družbeno inovacijo leta (World of Synergy: Inclusive
Leadership) in Best event award ﬁnalist 2019 (World of Synergy: Inclusive Leadership).

Opravljeni programi in
izobraževanja
“Advanced management in tourism”
(IEDC Bled)
“Leadership” (IFMSA)
“Time management” (IFMSA)
“Project management” (IFMSA)
“Interna�onal peer educa�on training”
(IFMSA)

Opravljeni tečaji
“Javno nastopanje”
(Zavod DOBER STIK)
“Train the trainer”
(Zavod DOBER STIK)
“eFacilitator: veščine spletne
facilitacije”
(Olos Ins�tute)
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O nas
predavatelji

Predavatelj

DOMEN BUKOVEC

Domen Bukovec je strokovnjak za IT, ki je v svetu računalnikov,
programske in strojne opreme že od leta 2010. IT strokovnjak in projektni
vodja je bil v dveh večjih podjetjih (Amplexor Adria�c in SymphonyEYC),
trenutno pa svoje znanje v praksi uporablja v podjetju Eventnika.
Prak�čne izkušnje ima iz ustvarjanja programskih rešitev, reševanja
tehničnih težav in upravljanja baz podatkov. Svoje znanje predaja na
delavnicah, kjer posreduje znanje iz digitalnih kompetenc.
Njegov večji programerski dosežek je postavljanje lastnega serverja za
shranjevanje baz podatkov, ki omogoča omejen dostop, prav tako pa je za
potrebe vodenja podjetja ustvaril kompleksne Excel razpredelnice, ki
omogočajo standardizacijo poslovanja.

Opravljeni tečaji
“Javno nastopanje”
(Zavod DOBER STIK)
“Train the trainer”
(Zavod DOBER STIK)
“eFacilitator: veščine spletne
facilitacije”
(Olos Ins�tute)
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O nas
eventnika
Podjetje Eventnika je podjetje z dolgoletno tradicijo, ki na enem mestu združuje
strokovnjake iz različnih strok. Smo mnenja, da se celo življenje učimo in
neprestano rastemo, tako podjetje kot posamezniki. Naša ekipa je zelo
samoinicia�vna in sama išče načine, kje in kako lahko zrastemo. Smo ena redkih
agencij, ki pridobljeno znanje na področju organizacije dogodkov in podjetništva z
veseljem predaja naprej, zato organiziramo izobraževanja na tema�ke, ki jih
obvladamo.
Za več informacij o ceni in specifikacijah same izvedbe, stopite v
stik z nami.

nika@eventnika.si

041 921 635
Nika Močnik
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