
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center  

Murska Sobota vabimo na : 

 

brezplačno delavnico 

IZBOLJŠANJE PRODAJE, 
ki bo 

dne 6.2.2020, s pričetkom ob 09.00 uri 

v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota. 

(konferenčna dvorana Paviljona Expano).  

 
Namen delavnice: 
Ljudje v prodaji so pogosto individualist glede svojih življenjskih pogledov. Ne marajo, da 
jim drugi svetujejo. Za pomoč ne prosijo radi. Ne želijo niti, da bi jih nadrejeni ocenjevali. 
Zaradi psihološkega odpora do kritike ne želijo slišati nepristranskih mnenj, ki bi jim 
lahko pripomogla k izboljšanju. Prodaja je zapleten postopek poučevanja, učenja, 
vplivanja na druge, prepričevanja, ugotavljanja položaja in premagovanja naravnega 
odpora, ki se pojavlja ob nakupu.  
 
Vsebina delavnice:  

- 6 razlogov zakaj ne prodamo več  
- Cona udobja – stalne stranke  
- Katera je vaša prodajna vloga  
- Kako do novih strank  
- Ko ne pride do prodaje – 5 najpogostejših razlogov 
 
Strokovni izvajalec: 
Sonja Peklenik je izkušnje na področju prodaje in marketinga 
pridobivala predvsem s tujimi podjetji, kot njihov zastopnik na 
področju JV Evrope. Svojo predavateljsko kariero je pričela s 
prodajnimi programi »Psihologija prodaje« po licenci Briana Tracya v 
okviru podjetja Vernar. Kot mentorica za žensko podjetništvo sodeluje 
pri izobraževanju in usmerjanju bodočih podjetnic Je mednarodno 
certificirana poslovna NLP mojstrica, certificirana mojstrica hipnoze in 
moderatorka. 
 
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 
 
 



 

Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala 4 šolske ure. Izvedla se bo v četrtek, 6.2.2020 ob 09.00 uri. 
 
 
Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO: 

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

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. 
 

 
 
 
 

 
 
  


