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O DELAVNICI 
 
Pogosto prodajalci pristopijo k prodaji na način, da začnejo s predstavitvijo lastnih izdelkov 
oziroma storitev. Predstavijo katalog, izpostavljajo lastnosti in koristi izdelkov. Prodajo 
zaključujejo na način, da preverjajo, ali kaj od ponujenega ustreza kupcu. Kupca poskušajo 
prepričati, da je prav njihov izdelek primeren za njih.  
 
Tak način prodaje je frontalni način prodaje, pri katerem gre za predstavitev izdelka, ki ji sledi 
prepričevanje k prodaji.  
 
Delo pravega, uspešnega prodajalca pa ni prepričevanje, pač pa navduševanje kupca nad 
koristmi izdelka/storitve oziroma rešitvijo, ki mu jo lahko ponudimo.  
 
Gre za to, da kupcu na podlagi poznavanja njegovih potreb, želja in/ali bolečin ponudimo tisto, 
kar mu bo rešilo nek problem ali mu predstavlja visoko dodano vrednost. Dober prodajalec bo 
skozi pogovor vodil kupca, da bo kupec sam začutil navdušenje.  
 
Prodajalec kupcu navdušenja ne more vriniti, lahko pa s svojim lastnim navdušenjem in 

vodenjem prodaje na INTERAKTIVEN NAČIN, doseže, da bo kupec prepoznal lastne  

potrebe/želje/bolečine in jih povezal s koristmi, ki mu jih nudi storitev/izdelek. To bo  vir motivacije, ki 

bo posledično lahko pripeljal do prodaje.  

 
Namen delavnice 
 
Namen delavnice je prodajalcem predstaviti interaktivni način prodaje, katere cilj je, da kupec 
prepozna lastne potrebe/želje/bolečine in jih poveže s koristmi, ki mu jih nudi storitev/izdelek. 

 
 

✓ Ozavestiti pomen interaktivnega načina prodaje. 
 
✓ Spoznati, kako voditi prodajo na interaktiven način. 

 
✓ Spoznati, kako voditi prodajno komunikacijo skozi vnaprej zastavljeno strukturo. 
 

✓ Spoznati, kako kupca voditi čez prodajni lijak do zaključevanja prodaje in celo 
dodatne prodaje. 
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Vsebina delavnice 
 

➢ Kaj pomeni interaktivni način prodaje in kako ga izvajati. 
 

➢ Pomen kompetentnosti in pozitivne naravnanosti prodajalca. 
 

➢ Kako prepoznavati nakupne motivacije sogovornika. 
 

➢ Vpliv verbalne in neverbalne komunikacije na odziv sogovornika. 
 

➢ Vzpostavitev stika. 
 

➢ Vodenje prodajnega procesa, pomen postavljanja vprašanj, aktivnega poslušanja, 
podajanja rešitev, tehtnih izjav, zaključevanja. 

 
➢ Ključne faze prodajnega pogovora. 

 

Metoda dela 
 

Naš pristop k podajanju znanja bo omogočil udeležencem, da bodo pridobili teoretične podlage 
za razumevanje vsebin, poleg njih pa še veliko izkustvenega in indukcijskega učenja, ki se bo 
odvijalo skozi raziskovanja in vadbe. Ves čas se bo prepletalo podajanje razlag, praktična 
skupinska vadba, demonstracija tehnik. 
 
Praktična uporabnost 
Program poteka v obliki treninga. Velik del časa posvečamo vadbi poučevanih veščin in 
pridobivanju osebnih izkušenj. Tak način bistveno poveča možnost, da se pridobljeno znanje in 
veščine lažje in hitro vnesejo v prakso. 
 
Trening je ves čas usmerjen v praktično uporabnost. Vadi se na praktičnih primerih iz 
poslovnega vsakdana. 
 
 

Trenerka in coachinja 
 
Delavnico bo vodila mag. Lidija Dolenc Carotta. 
 

Lidija je poslovna trenerka in coachinja z 17 letnimi 
izkušnjami v vodenju prodaje. Lidija odlično jadra 
po prodajnih vodah in organizacijam pomaga 
ustvarjati nove priložnosti pri kupcih. Njeno 
navdušenje nad prodajo se odraža tudi na 
prodajnih  treningih, ki jih vodi. 
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Termin in  lokacija delavnice 
 
Delavnica bo potekala 17. maja 2019, od 8.30 do 15.30 ure, z vmesnim daljšim odmorom za 
kosilo.  Delavnica bo potekala na naši novi lokaciji na naslovu Stegne 23a v Ljubljani. 
 

 
Kotizacija 
Kotizacija znaša 250,00 € + 22 % DDV. 
 
V kotizacijo je vključeno: 
 - udeležba na delavnici, mapa z gradivom, prigrizki ter napitki med delavnico. 
 

Plačilni pogoji 
 
Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom 
programa. 
 

Popusti 
 
5 % popust za predprijavo do 26. aprila 2019 

5 % popust za predplačilo do 3. maja 2019 

 

10 % popust – v primeru udeležbe 2 zaposlenih z istega podjetja 

15 % popust – v primeru udeležbe 3 zaposlenih z istega podjetja 

 

Popusti se seštevajo! 

 
 

KONTAKT 
 
Za morebitna vprašanja v zvezi s programom ste vljudno vabljeni, da nas pokličete na  
070 631 300 ali  pišete na prodaja@transformacija.com. 
 

 
Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam, 
 
Ekipa Transformacije 
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