
 

 

Ali pravilno vodite proces prodaje, ste na prodajnih sestankih res učinkoviti? 

 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
USPOSABLJANJE 
 

POSTANITE ODLIČNI PRODAJNIKI –  
S PRAVIM ODNOSOM IN UČINKOVITIMI TEHNIKAMI 

DO VEČJE PRODAJE 
ki bo potekalo 

 

27. februarja 2019 od 9.00 do 14.00 ure  
in   

28. februarja 2019, od 9.00 do 14.00 ure 
 

Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  
(dvorana IV. nadstropje) 

 
 

Namen usposabljanja 
Usposabljanje je namenjeno poglobitvi znanj in sposobnosti ter pridobitvi ustreznih 
kompetenc za izboljšanje procesa prodaje, povečanja učinkovitosti prodajnih sestankov ter 
uspešnemu zaključevanju poslov v podjetjih. 
 
Kako pomembno je zadržati dobre kupce nam pove že samo dejstvo, da nas pridobivanje 
novega kupca stane najmanj šestkrat toliko kot prodaja dosedanjemu. Si torej lahko 
privoščimo nezadovoljne stranke? 
 

Komu je usposabljanje namenjeno 
Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnikom, direktorjem, komercialistom in prodajnim 
službam v podjetjih, ki so odgovorni za prodajo izdelkov in storitev ter so v dnevnem stiku s 
kupci in potencialnimi strankami. Odlična skrb za stranko » Customer service (CS)« pred, med 
in po prodaji je temeljni kamen uspešne prodaje. 
 

Iz vsebine programa (podroben program v prilogi): 

1. Najpomembnejša trženjska vprašanja na poti do uspeha našega podjetja 

2. Poznavanje in obvladovanje prodajnega in nakupnega procesa je osnova za uspeh 

3. »Customer service in upravljanje odličnega odnosa s strankami 

4. Postanite dobri prodajalci, uporabljajte učinkovite prodajne tehnike in pravi način 
komuniciranja z vašimi strankami 

5. Prodajni sestanek, prodajna predstavitev in obravnavanje ugovorov strank 

6. Zaključevanje posla – zaključite več poslov in povečajte donosnost poslovanja 



 

 

Izobraževanje bo zajelo tako teoretični del kot tudi praktične primere iz prakse 
predavateljice 

 
Strokovna izvajalka 
 

• Mateja Milost, direktorica podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi 

Gorici 

 

že 23 let deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij. Do 
danes je uspešno pomagala več kot 250 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge. 
Kot svetovalka za trženje sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica 
preko štiridesetih tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji in projektov, med drugim je tudi 
avtorica Tržne analize za oblikovaje strategije turističnega razvoja Mongolije. 

Je predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilka 
predmetov Ekonomika in organizacija podjetja ter Trženje. Prav tako deluje kot nosilka 
izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi naročniki so 
domača in tuja podjetja, banke, ter zbornice in sektorska združenja. Tako na fakulteti, kot tudi 
med podjetji, dosega najvišje evalvacijske ocene. 

Ena največjih slovenskih bank je njeno predavanje z naslovom »Naj vašo zgodbo o uspehu 
pripovedujejo vaši zadovoljni kupci« izbrala za predavanje, ki je bilo izvedeno za okoli 200 
podjetij komitentov po celi Sloveniji. 

Kot moderatorka vodi različne poslovne konference doma in v tujini, namenjene čezmejnemu 
sodelovanju, pretežno med Slovenijo in Italijo. Kot mentor s področja trženja je bila vključena 
tudi v projekt Adriatinn (IPA Adriatic), kjer izbrana podjetja mentorira na področju trženja in 
trženjskih strategij. 

 

Trajanje usposabljanja 

- skupaj 12 šolskih ur (všteti odmori) 

Za okrepčila med odmori bo poskrbljeno. 

 

Prijave  
 
Prijave sprejemamo do 25.2.2019 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si   
  
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 30 udeležencev! 



 

 

 
 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za usposabljanje dne 7. in 8.11. 2018. Z evidentiranjem na prezenčno listo 
udeleženih na delavnici 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. 
 
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 Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 

 
PRIJAVNICA  

 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  

 
Starost podjetja (nad ali 
pod 5 let): 

 

 
Kontakt, e-pošta:  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Projekt »SPOT SVETOVANJE POMURJE« 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija 


