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O PRODAJNI AKADEMIJI 
 
Prodajna akademija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s prodajo na B2B trgu ali  B2C, in  si 
želijo osvojiti ali poglobiti kompetence povezane z vodenjem prodajnega procesa v smeri 
zastavljenih prodajnih ciljev. 

  

Komu je program namenjen: 
- vsem obstoječim prodajalcem, ki še niso bili dovolj profesionalno usposobljeni na področju 

prodajnih kompetenc; 
- vsem prodajalcem, ki vidijo možnosti in priložnosti lastnega razvoja in nadgradnje prodajnih 

kompetenc. 
  
Glavni namen programa: 
- Namen programa je, da se poveča ujemanje prodajalca s prodajno pozicijo, ki jo zaseda. 
- Program je začrtan tako, da udeležencem pomaga razumeti prodajno vlogo, cilje in naloge 

v prodaji ter povezavo prodaje z marketingom. 
- Vsak udeleženec bo spoznal, kaj on sam potrebuje za to, da bo uspešen prodajalec. Hkrati 

pa bo spoznaval tudi, kaj je potrebno, da kot prodajalec prispeva k podjetju. 
- Udeleženci bodo dobili zamisli, kako personalizirati prodajno komunikacijo, voditi prodajni 

proces na interaktiven način skozi ključne faze prodajnega procesa in pri tem vplivati na 
sogovornika. 

- Namen je, da udeleženci osvojijo komunikacijska znanja, ki jim bodo pomagala pri 
samozavestnejšem nastopu in vodenju prodaje v smeri reševanja potreb, želja in bolečin 
kupcev, kar vodi v večji učinkovitosti prodaje. 

 
 

POTEK IN VSEBINA PROGRAMA: 
 

• Izobraževalni program za razvoj prodajnih kompetenc v  v obsegu 7 dni (42 ur)  
 
            Dodatne možnosti: 
 

• Individualni razvojni načrt na podlagi testiranja 
a) testiranje PPI 
b) psihometrično testiranje s ProfilesXT 
c) 2-urna individualna interpretacija rezultatov testiranja  

 

• individualni coaching 

-       4 ure individualnega coachinga za implementacijo prodajnih kompetenc v prakso  
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VSEBINA 7-DNEVNEGA PROGRAMA 
 
Kompetenčno usposabljanje v obsegu 7 dni (42 polnih ur) 

 

• PRVI MODUL, 2 dni: prodajna vloga, identiteta prodajalca, 

• DRUGI MODUL, 2 dni: interaktivna komunikacija in vodenje prodajne komunikacije, 

• TRETJI MODUL, 2 dni: zaključevanje prodaje, upravljanje z ugovori in reklamacijami 
ter dinamika prodaje, 

• ZAKLJUČEK, 1 dan: predstavitev prodajnih znanj in veščin. 

 

PRVI MODUL, 2 DNI: PRODAJNA VLOGA, IDENTITETA PRODAJALCA 
 
Prodajna vloga in njen pomen  
Kaj je vloga prodaje in njen pomen? Kako prodajalec prispeva k rezultatom prodaje? Prodaja kot 
aparat vs. prodaja kot »cor bussiness«. 

 
Cilji:  
- Predstaviti smeri osebnostnega in kompetenčnega razvoja udeležencev. 
- Zgraditi funkcionalno idejo o prodajni vlogi: prodaja kot aparat vs. prodaja kot »cor 

bussiness«. 
- Ozavestiti razliko med procesno in aktivno fazo. 
- Prodaja mora zaključevati procesni del, da se aktivnost lahko začne. 
- Ozavestiti potrebo po vplivanju in komunikacij na različnih nivojih: 

▪ v prodajnem oddelku s sodelavci; 
▪ vodja prodaje z ostalimi oddelki; 
▪ komunikacija z nadrejenimi; 
▪ komunikacija s tistimi, ki jih vodimo; 
▪ komunikacija prodajalec s kupcem. 

 
Identiteta prodajalca 

 
Cilji: 
- Vpliv naravnanosti prodajalca na navdušenje kupca in posledično na prodajo. 
- Spoznavanje življenjskih pozicij in kako vplivajo na prodajo. Pozicije v prodaji: pasivna, 

agresivna, pasivno agresivna, asertivna. 
- Vrednote prodajalca. 
- Prodajna motivacija, spoznati psihološke in socialne motivacije. 
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Kompetentnost prodajalca 
Katere so ključne kompetence prodajalca, ki vplivajo na uspešnost prodaje. 

 
Cilji:  
- Motivirati za razvoj kompetentnosti posameznika na področju osebnostnih in 

profesionalnih kompetenc. 
- Razumeti kompetence kot polja odgovornosti in ali so ustrezno postavljena. 
- Razumeti kompetence kot stopnje znanja. 

 
DRUGI MODUL, 2 DNI: INTERAKTIVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE 
PRODAJNE KOMUNIKACIJE 
 
Izhodišča za učinkovito komunikacijo v prodaji, vplivanje in gradnjo 
odnosov 

Kako razumeti komunikacijo, odnose in ljudi in temu primerno komunicirati za uspešno doseganje 
rezultatov komunikacije? Kaj potrebujemo, da lahko vstopimo v odnos, ga utrdimo in učinkovito 
komuniciramo? 

 
Cilji:  
- Spoznati temeljna načela za uspešno komunikacijo. 
- Osvajanje veščin za podrobnejše razumevanje sogovornika. 
- Osvajanje veščin za prenos zamisli. 
- Spoznati strukture poteka procesa prenosa informacij in gradnje odnosa. 
- Osvajanje veščin za vzpostavitev stika in odnosa s sogovornikom. 
- Osvajanje veščin aktivnega poslušanja. 

 
Vodenje prodajnega pogovora 
Kako voditi prodajni sestanek interaktivno, na način, da najprej spoznamo kupca, nato pa mu 
ponudimo rešitev za njegove potrebe/želje/bolečine. 

 
Cilji:  
- Ozavestiti kritične točke prodajnega pogovora, na kaj mora  biti prodajalec pozoren v 

posamezni fazi in kako interaktivno voditi prodajni proces skozi naslednje faze: 
▪ Priprava na sestanek 
▪ Prvi vtis in uvod 
▪ Spoznavanje/pozicioniranje kupca 
▪ Predstavitev/prezentacija 
▪ Reševanje ugovorov 
▪ Zaključevanje prodaje 
▪ Cross selling in upselling 
▪ Poslovitev 
▪ Samorefleksija 
▪ Poprodajne aktivnosti 
▪ Reševanje reklamacij 
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Moč vprašanj pri vodenju prodajnega pogovora 
Kako zastavljati vprašanja, da motiviramo kupca za odgovarjanje. Kako na asertiven način pridobiti 
potrebne informacije, ki jih bomo uporabili pri zaključevanju prodaje. 

 
Cilji:  
- Spoznati, kako pridobivati informacije na mehek način.  
- Spoznati različne tipe vprašanj in za katere situacije so primerna posamezna vprašanja. 
- Vaja na lastnih primerih, priprava nabora primernih vprašanj. Igra vlog. 

  
Prezentacija 
Kako prilagoditi prezentacijo potrebam, željam in bolečinam kupca ter hkrati upoštevati cilje podjetja. 

 
Cilji:  
- Osvojiti veščine aktivnega vključevanja kupca v prezentacijo. 
- Naučiti se prepoznati, koliko informacij vključiti v prezentacijo in na kakšen način jih 

predstaviti, da dosežemo navdušenje kupca. 
 

 
TRETJI MODUL, 2 DNI: ZAKLJUČEVANJE PRODAJE, UPRAVLJANJE Z 

UGOVORI IN REKLAMACIJAMI TER DINAMIKA PRODAJE 

Zaključevanje prodaje  
Kako prepoznati nakupne signale in sprožiti zaključevanje prodaje? 

  
Cilji:  
- Osvojiti veščine aktivnega sprožanja faze zaključevanja prodaje. 
- Spoznati, kako z uporabo tehtnih izjav podkrepiti navdušenje kupca v fazi zaključevanja 

prodaje. 
- Osvojiti veščine pridobivanja zaveze. 

 
Upravljanje z ugovori (v fazi nakupnega procesa) 
Kako prepoznati in učinkovito reševati ugovore kupcev? 

 
Cilji:  
- Spoznati vlogo ugovorov v prodajnem procesu. 
- Osvajati veščine za upravljanje z ugovori. 
- Ozavestiti vrste ugovorov in zgraditi zamisli, kako jih reševati (cena kot ugovor, 

konkurenčni izzivi, problem odločanja, problem tveganja, problem hitrosti, problem 
perfekcionizma). 

- Vaja na lastnih primerih. 
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Priporočila 
Kako priporočila pripomorejo k prodaji in kako jih pridobiti 

 
Cilji:  
- Motivirati za pridobivanje priporočil. 

 
Upravljanje z reklamacijami (po nakupu) 
Kako se odzvati pri reklamacijah? Kako prek reševanja reklamacij dosegati še bolj globok in pozitiven 
odnos s kupcem. 

 
Cilji:  
- Osvajati veščine za upravljanje z reklamacijami. 

 

Gradnja dolgoročnih odnosov s kupci in razumevanje dinamik prodaje 
glede na fazo odnosa s kupcem. 
Kako se dinamika prodaje spreminja glede na faze odnosa s kupcem? 

 
Cilji:  
- Spoznati group imago. 
- Kako marketing povezati s prodajo? 

 
 

 
ZAKLJUČEK, 1 dan: predstavitev prodajnih znanj in veščin 
 

Prodajne predstavitve udeležencev.  
 

Cilji:  

▪ Predstaviti pridobljene veščine pred skupino 
▪ Ozavestiti področja za nadaljnji razvoj oz. prenos znanja v veščino in prevod 

veščin v vsakodnevno delo.   
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DODATNE MOŽNOSTI 
 
Individualni razvojni načrt 
 
 
Udeleženci se lahko odločijo, da bodo pred začetkom izobraževanja pripravili svoj 

individualni razvojni načrt na podlagi rezultatov dveh kadrovskih ocenjevanj: 
 

➢ Orodje ProfileXT (PXT)  – je psihometrično orodje, s katerim merimo miselne 
sposobnosti, osebnostne lastnosti in poklicna sidra ter jih primerjamo s specifičnimi 
zahtevami delovnega mesta. 

 
➢ Orodje Profiles Performance Indicator (PPI) – temelji na DISC metodi, ki razkriva 

posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za 
sodelovanje s sodelavci, z vodjem in s timom. 

 
Na podlagi individualnih interpretacij rezultatov ocenjevanj prepoznamo, kje so razvojne 
potrebe posameznih prodajnikov in katera so tista vedenja in veščine, ki jih je potrebno 
razvijat, kar nudi odlična izhodišča za načrten razvoj. Pri posameznemu udeležencu se bo na ta 
način vzpostavila motivacija za razvoj na področju prodaje in osmislil izobraževalni program. 

 
 
Individualni coaching 

Udeleženci se lahko odločijo, da vključijo v program 4 ure individualnega coachinga, ki ga lahko 
koristijo med in po izobraževalnem programu. 
 
Tisti, ki se bodo odločili za paket z vključenimi individualnimi coachingi, bodo individualni načrt 
lahko pripravil s sodelovanjem coacha, po možnosti bo k temu vabljen nadrejeni posameznega 
udeleženca. 
 
S pomočjo coachinga bodo udeleženci lažje uvajali pridobljena znanja, tehnike in veščine v 
prakso. 
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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. 
 
Skupina udeležencev 
Velikost skupine omejena na 14 udeležencev. Z delom v skupinah znotraj tega obsega lahko 
zagotovimo  kakovost izobraževanja. Delavnice organiziramo v manjših skupinah, saj to 
omogoča večjo interakcijo med trenerjem in udeleženci, večja individualna obravnava njihovih 
potreb in primerov. 
 
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. 

 
REFERENCE 
 
V našem podjetju nudimo celovit pristop k razvoju kadrov in organizacije, od analize in načrtovanje 
procesov, preko izobraževanj za razvoj kompetenc do implementacije v prakso. Razvoj vodstvenih 
kadrov je storitev v podporo vodjem pri vzpostavitvi učinkovitega vodenja na vseh nivojih upravljanja 
podjetja. 
 
Podjetja, s katerimi  trenutno sodelujemo ali pa smo v preteklosti sodelovali v procesu razvoja prodajnih 
ekip: RLS merilna tehnika d.o.o., Nama d.d.,  AstraZeneca, KGZ Sava z.o.o., Lesce,  Ikona Ljubljana, 
Plevnik d.o.o., Lineal d.o.o. , I.H.S. d.o.o., Vovko d.o.o., Cloudy d.o.o., Lip Bled d.o.o. in drugi. 
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INFORMACIJE O PROGRAMU 

 
Obseg programa in termini 
 
Izvedba v 3 modulih po 2 dni + zaključek 1 dan. Trajanje izobraževanja v posameznem dnevu je 6 
polnih ur, skupaj 42 ur. 
 
Treningi bodo potekali ob četrtkih in petkih od 8:30 do 15:30 ure, z vmesnim odmorom za kosilo. 
 
1. Modul: 19. 9. 2019 in 20. 9. 2019 
2. Modul: 17. 10. 2019 in 18. 10. 2019 
3. Modul: 14. 11. 2019 in 15. 11. 2019 
ZAKLJUČEK: 13. 12. 2019 
 
 

Lokacija 
 
Treningi bodo potekali na naši novi lokaciji na naslovu Stegne 23a v Ljubljani. 

 
Kotizacija 

Vsak udeleženec lahko izbere enega od paketov  (A, B ali C), ki vsebujejo različen obseg storitev:  
 

PAKET A B C 
 TRENING 

 
TRENING 

 + PPI 
+ ProfilesXP 

TRENING 
 + PPI 

+ ProfilesXP 
+ coaching 4h 

Trening, 42 ur 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Testiranje PPI,  
1 ura interpretacije 

x 240,00 240,00 

Testiranje s PXT,  
1 ura interpretacije 

x 345,00 345,00 

4 URE individualnega 
coachinga  

x x 560,00 

 1.500,00 EUR + DDV 2.085,00 EUR + DDV 2.645,00 EUR + DDV 

 
V kotizacijo je vključeno: 
 - udeležba na akademiji, mapa z gradivom, prigrizki ter napitki med treningom; 
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Plačilni pogoji 
 
Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom 
programa. 
 
Možnost  plačila na 3  obroke. Prvi obrok se poravna tri dni pred začetkom programa. 
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo. 

 
 
Popusti 
 
5% popust za predprijavo do 29. 08. 2019 
5 % popust za predplačilo do 05. 09. 2019 
 
Popusti se seštevajo! 
 
10 % popust – prijava 2 zaposlenih z istega podjetja 
15 % popust - prijava 3 zaposlenih iz istega podjetja 
20 % popust - prijava 4 ali več zaposlenih iz istega podjetja 
 
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 
 


