
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta  

Razvojni center  Murska Sobota vabimo na : 

brezplačno delavnico 

POSLOVNO MREŽENJE 

ki bo 

v sredo 29.5.2019, s pričetkom ob 9.00 uri 

v Poslovnem središču paviljona Expano, Murska Sobota  

(dvorana, 1. nadstropje) 

 

Namen delavnice: 
Namen delavnice je osvojiti veščine mreženja za 
B2B prodajo. Spoznali boste trike in nasvete, 
kako se učinkovito mrežiti in kako se izogniti 
najpogostejšim napakam pri mreženju. Poudarek 
delavnice bo zlasti na tem, kako priti do pravih 
poslovnih stikov na dogodkih in jih »konvertati« 
v prodajni »lead«, iz katerega lahko realizirate 
tudi poslovno sodelovanje. 
 

Vsebina delavnice: 

• Priprava na učinkovito mreženje, 

• Kdaj se poslovno mrežiti?,  

• Kako postaviti cilje, ki jih želimo doseči s poslovnim mreženjem?,  

• Mreženje na dogodkih, priprava, pristop na samem dogodku, 
pravila, 

• Namen folow up-a, 

• Aktivnosti za obvladovanje svoje poslovne mreže  
 
Predavatelj: 
Predavatelj BOŠKO PRAŠTALO: Že več kot 3 leta deluje kot B2B prodajnik in svetovalec 
podjetjem za vodenje prodajnih timov, »huntanje strank« in uspešno navezujem stike z 
mreženjem za znane naročnike. Aktivno deluje v prodaji, predvsem pa deluje na 
svetovalno izvedbenih projektih, kjer naročnikom pomaga do boljših prodajnih rezultatov, 
vpeljavo lastnega sistema mreženj za posameznike in kulture mreženja v podjetju, ter 
načrtovanju prodajnih kampanj. Neposredne izkušnje v prodaji je pridobival kot direktor 
prodaje na Radiu Center, bussines developer v podjetju ePrvak, vodja prodajne mreže v 
največji turistični agenciji Kompas. Tuja mu ni niti osebna prodaja končnim kupcem (B2C). 
 
Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala 4 šolske ure. Izvajala se bo v SREDO 29.5.2019, od 9.00 do okvirno 
12.30 ure, z vključenim odmorom.  
 



 

Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO: 
Prijave sprejemamo najkasneje do PETKA, 24.5. 2019 oz. do zapolnitve mest na e-mail: 
iris.lanscak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 040 504 500.  
 
  

Delavnica je za udeležence brezplačna, 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 dogodka 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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