
 

 

 

 

 

 

 

VABILO 

V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje 

vas s partnerjem projekta Razvojni center 

Murska Sobota vabimo na  

brezplačno delavnico:  

UČINKOVITO 

ZAKLJUČEVANJE 

                                                  PRODAJE  

s Sonjo Peklenik 

ki bo 

dne 6.3.2019, s pričetkom 
ob 9.00 uri 

v prostorih Pomurske gospodarske zbornice 

Murska Sobota, Lendavska ulica 5A, 9000 

Murska Sobota (dvorana, 4. Nadstropje) 

                         
 

 »Prodaja je kot ključavnica z določenim zaporedjem številk, ki jih morate obrniti, da jo lahko 
odprete. Tudi, če ste izjemno navdušeni in polni energije vam to ne bo pomagalo, če nimate 
ustreznih številk ali pa jih ne obrnete v pravilnem zaporedju.« (Brian Tracy) 

 

                
 

Delavnica je namenjena vsem, ki so se s prodajo izdelkov ali storitev že srečali oz. to 
opravljajo vsakodnevno in želijo svoje znanje osvežiti in/ali nadgraditi. Namenjena je 
predvsem izboljšanju in poglobitvi znanj glede zaključevanja same prodaje, da se boste v 
bodoče lahko izognili izgovorom kot so "Bom še premislil", "Vas bom poklical", ter na 
splošno svoje stranke prej pripeljali do sprejetja končne odločitve. 
 
Na vsa vprašanja bodo udeleženke in udeleženci dobili odgovore na delavnici z mag. posl. 
ved Sonjo Peklenik, ki   zadnjih 20 let vodi poslovne seminarje s področja prodaje, poslovne 
komunikacije in vodenja. Pri GEA College je bila izredni predavatelj pri predmetu Poslovna 
komunikacija in Kultura podjetja. Na Ekonomski fakulteti pa redno izvaja seminarje obveznih 
izbirnih vsebin na področju poslovnih veščin. Svoje izkušnje iz prodaje, marketinga in vodenja 
pa kot uspešna podjetnica pridobiva v sodelovanju s tujimi in domačimi podjetji že od leta 
1991.     

Namen delavnice: 



                                         Vsebina delavnice: 
 

▪ Ugotavljanje strankinih potreb  
▪ Premagovanje odpora in upravljanje z ugovori  
▪ Postavimo zaključno vprašanje  
▪ Pravila prepričljivega nastopanja  
▪ Obvladajmo vrste zaključkov 
▪ Ključi psihološke prodaje 
▪ Učinkoviti zaključki prodaje – vprašajte za nakup 

 

 

                                        Trajanje delavnice: 

 

                                        Delavnica bo trajala  5 šolskih ur. Izvedla se bo se bo v SREDO  6.3.2019,                                           

                                                                               od 09.00 do 13.15 ure, z vključenim odmorom.                            

 
Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO: 

Prijave sprejemamo najkasneje do SREDE, 27.2. 2019 oz. do zapolnitve mest 

na e-mail: tine.novak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 070 500 617. 
 
 

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 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 

mailto:iris.lanscak@rcms.si

