
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta  

Razvojni center  Murska Sobota vabimo na : 

brezplačno delavnico 

KOMUNIKACIJA ZA (ŠE) VEČ POSLOVNEGA IN 

OSEBNEGA USPEHA 

s Sašo Einsiedler 
ki bo 

dne 13.2.2019, s pričetkom ob 10.00 uri 

v prostorih Pomurske gospodarske zbornice Murska Sobota, 

Lendavska ulica 5A, 9000 Murska Sobota (dvorana, 4. nadstropje) 

 

Namen usposabljanja: 
Kako ustvariti zaupanje med vami in vašo stranko? Kako biti prepričljiv? Kako premagati 
tremo, ko spregovorimo pred več ljudmi in kako samozavestno izraziti svoje mnenje? 
Predvsem pa - kako naravnati sebe, da bomo sami izžarevali tisto, kar Želimo, da začutijo 
naše stranke, kupci, poslovni partnerji. 

 
Na vsa vprašanja bodo udeleženke in udeleženci dobili 

odgovore na delavnici s  
 

Sašo Einsiedler,  
 

ki je licencirana trenerka uspešnosti po Jacku Canfieldu, 
mednarodna licencirana trenerka persolog DISC, 
DreamBuilder coach, mediatorka, komunikacijska 
trenerka, avtorica, motivacijska govornica, podjetnica in 
mama 5 otrok. 
 

Vsebina usposabljanja: 

• Prvi vtis, ustvarjanje zaupanja pri strankah  

• Nebesedna komunikacija  

• Orodje za DISK za prepoznavanje vedenjskih slogov sogovornikov, sodelavcev... 

• Notranje ovire za dobro komunikacijo  

• Predstavitev storitve, izdelka pred več ljudmi  

• Navdušenje in moja zgodba  

• Pravila prepričljivega nastopanja  

• "Nagovor v dvigalu" ali hitra predstavitev sebe svoje storitve, izdelka, podjetja  

• Vaje za premagovanje treme 
 



 

Trajanje usposabljanja: 
Usposabljanje bo trajalo 5 šolskih ur. Izvajalo se bo v SREDO 13.2.2019, od 10.00 do 
okvirno 14.15 ure, z vključenim odmorom.  
 
Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO: 
Prijave sprejemamo najkasneje do ČETRTKA, 6.2. 2019 oz. do zapolnitve mest na e-mail: 
iris.lanscak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 040 504 500.  
 
  

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno! 
 
 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  
 

Starost podjetja  
(nad ali pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na 

prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja 

evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za 

izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor 

želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo 

vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 
 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, 

javna agencija 
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