Prijava subvencionirane izdelave spletne strani/trgovine/mobilne
strani preko Slovenskega podjetniškega sklada
Prijavite/registrirate se na https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava

Če uporabniškega imena ter gesla še nimate, se registrirajte

Če ste se registrirali, boste na e-naslov dobili sporočilo, katerega potrdite

Ko postopek registracije/prijave zaključite pridete v sistem SPS. Tu dodate novo podjetje s klikom na
zelen gumb »Novo podjetje« levo zgoraj

Potem vnesete matično številko vašega podjetja ter pritisnete gumb »Samodejno izpolni«.

Dopolnite manjkajoče podatke.

Potem med pozivi na levi najdete »Prijavni listi«

Med prijavnimi listi izberete Vavčer za Digitalni Marketing – VOV8-2021. Izberete s klikom na gumb
»Izberi«

Potem se vam odpre okno »Moja podjetja« izbereš pravega (če jih imate več).

Potem se vam odpre obrazec za vnos osnovnih podatkov o zaposlenih, itd.
Ko prideta do dela, kjer je potrebno vnesti »Aktivnosti digitalnega marketinga iz kataloga
strokovnjakov«, izberete za katere projekte smo se dogovorili:
-

Spletna stran – sofinancirana do 1.500 €
Spletna trgovina – sofinancirana do 2.500 €
Mobilna aplikacija – sofinancirana do 2.000 €

V razdelku vnesete matično številko 6486207000 in pritisnete gumb »Izpolni« in bo sistem izbral
Positivo.

Opisati je potrebno projekt

3.1. Razlogi za odločitev za aktivnosti digitalnega marketinga: - primer

Nakupovanje preko spleta je po raziskavah v porastu. Delež tistih, ki kupujejo preko spleta, se je v
zadnjih petih letih podvojil in je v EU dosegel že približno 50 odstotkov. Med glavnimi razlogi za
nakupe preko spleta so po navedbah potrošnikov nizke cene, zagotovljene garancije, udobje,
možnost nakupa blaga, ki ga ne morejo kupiti v domačem kraju ter uporabnikom prijazen način
nakupa.

Prenovitev spletne trgovine se nam zato zdi logična poteza.
Strošek postavitve in vzdrževanja spletne trgovine je mnogo nižji kot obratovanje fizične trgovine na
dobri lokaciji.
Prav tako me bodo preko iskalnikov lahko našle tudi stranke (iz vsega sveta), ki bi me v fizični trgovini
težko obiskale.
Prav tako prenovitev spletne strani, ki je že precej zastarela in se ne prikazuje lepo na vseh napravah.
Mobilna aplikacija bo koristila prepoznavnosti naše blagovne znamke, ter lažjemu naročanju strank

3.3. Vpliv digitalnega marketinga za prijavljeno aktivnost na povečanje konkurenčnosti
prijavitelja - primer

Digitalni marketing bo lahko pozitivno vplival na mojo konkurenčnost zaradi:






Posledično bom lahko imel nižje cene izdelkov
Z dobro uvrstitvijo v brskalnikih me bo lahko našlo mnogo več kupcev
Cenejših stroškov obratovanja (ni najemnine, stroškov elektrike,…)
Enostavna možnost plačila na spletni strani, bo pripomogla k še več nakupom
Prepoznavnosti blagovne znamke, prednost pred konkurenco

V finančni načrt projekta vnesete neto vrednost (brez ddv) naše ponudbe za vse projekte skupaj (npr
spletna stran + trgovina.. )

Spodaj vnesete še kraj in pritisnete gumb nadaljuj.
Odpre se vam okno Prijavni list, kjer pritisnete gumb »Podpiši«.

Odpre se vam okno, kjer vas sistem vodi on obvesti, da boste na vpisano številko dobili številko.
Številko prepišete v spodnje okno.

Potem se prikaže še gumb za Podpis in zadeva je končana.
V predogled dobite še fizični PDF dokument, katerega prosim shranite.
Obvestite prosim Positivo, ko boste prijavo oddali.

