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Pozdravljeni, 

se sprašujete, kako voditi, komunicirati, prodajati v izjemnih okoliščinah? 

V izjemnih okoliščinah kot je sedaj, ko smo zaradi pandemije korona virusa prisiljeni v celotni družbi,  

delovnih organizacijah in domovih opuščati svoje utečene načine delovanja, se je čez noč pojavila cela 

vrsta vprašanj na katere moramo vodje ustvariti odgovore. 

➢ Kaj se je zgodilo? 

Okoliščine so čustvene in spreminjajo sistem vrednot po katerem se običajno odločamo in ravnamo. 

Lakota po informacijah, ki jih potrebujemo, da se posamezniki in organizacije znamo ravnati je izjemna. 

Odnosi so izpostavljeni stresnim testom in vprašanje je ali bo prehajanje skozi krizo ljudi odtujilo ali 

povezalo med seboj. 

➢ Kako ravnati? 

A s primernimi odzivi in vodstvenim delovanjem, lahko vodje velik del teh potreb ustrezno nagovorimo. S 

tem bomo prispevali k umiritvi stanj in si podali možnost za konstruktivno odzivanje na nastalo situacijo. 

➢ Kaj imamo za vas? 

Za podporo vodjem smo v podjetju Transformacija d.o.o. pripravili nekaj krajših online agilnih 

izobraževanj, ki so namenjena temu, da vas vodje opolnomočijo za primerno vodstveno delovanje v 

obdobju aktualnih kritičnih razmer. 

➢ Kako se bomo tega lotili? 

Ker je glavni cilj, da naučimo vodje, kako v danem trenutku pravilno odreagirati, jih bomo tekom delavnice 

naučili konkretnih besed, stavkov, tehnik, s katerimi bodo lahko nagovorili sodelavce, jih pomirili, 

motivirali, … Pred začetkom delavnice boste lahko sporočili vaše ključne izzive s področja vodenja, 

komunikacije, prodaje. Na delavnici vas bo trener učil točno tiste stvari, ki vam bodo pomagale učinkovito 

presegat vaše glavne izzive. 

➢ Učenje konkretnih veščin za takojšnjo uporabo v praksi 

Pripravili smo kratke spletne delavnice oz. webinarje, ki bodo potekali v obliki agilnega sodelovanja med 

predavateljem in udeleženci, kar pomeni, da bo predavatelj v seminar vključeval vse udeležence, ti pa 

bodo imeli možnost predstaviti tudi svoje konkretne primere. Zato so skupinski seminarji omejeni na 10 

udeležencev, saj se tako lahko predavatelj posveti vsem udeležencem. 

 

➢ 3 sklopi za 3 nivoje vaše organizacije 

Spletne delavnice smo razdelili v 3 sklope, ki pokrivajo 3 ključna področja delovanja vašega podjetja: 

• Sklop A: VODENJE 

• Sklop B: KOMUNIKACIJA 

• Sklop C: PRODAJA  
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Sklop A: Vodenje 

2-urna online delavnica za vašo vodstveno ekipo: 

Kako ohraniti mirno glavo v času krize? 

Motorji vitalnosti in uspeha – konstruktiven in proaktiven vodja, funkcionalni odnosi in vizija prihodnosti. 
 
➢ Namen: 
To agilno izobraževanje bo vodjem na vseh ravneh vodenja pomagalo razumeti, zakaj je pomembno 
prepoznavati, razumeti in nagovoriti lastna čustva in čustva sodelavcev, ki jih vodijo. Hkrati bodo vodje 
osvajali pomen in način krizne komunikacije ter skrb za odnose med sodelavci.  
 
➢ Vsebina: 

✓ Čustvena inteligentnost in čustvena pismenost. 
✓ Odnosne izpolnitve – kako ustrezno nagovoriti čustvena stanja v času krize in si odpreti pot do 

preudarnega ravnanja. 
✓ Kako se odločati – kriza skozi spremembo nabora in hierarhija vrednot. 
✓ Potreba po novih zamislih – kako se odzivati in delovati, ko stari načini odpovedo. 
✓ Misija preživetje – kako poskrbeti za konstruktivno naravnanost, ki bo zaposlene, podjetje in 

odnose ponesla skozi obdobje krize. 
✓ Misija transformacija in razvoj (kako izstopiti iz trenutnih okvirjev, prepoznati priložnosti in 

poskrbeti za hitre spremembe načinov dela procesov, osvojitev digitalnih tehnologij in druge 
kompetenčne prednosti) 

✓ Skrb za ljudi – kako trenutni odnosi odločajo na delovanje podjetja po krizi, zakaj in kako odnosno 
podpreti sodelavce v samostojni ali prisilni osamitvi, pomen aktivnosti in delo od doma na ljudi in 
podjetje. 

✓ Kako se pripravljati na normalizacijo razmer in nov začetek. 
 
➢ Individualni ali skupinski coaching: 
Vodjem ali vodstvenim skupinam poleg izobraževanj nudimo individualne in skupinske coachinge. 
 
➢ Trener 

2-urno delavnico vodi poslovni trener in coach Miha Bavec. Miha ima dolgoletne izkušnje pri 

razvoju vodstvenih in ključnih kadrov ter razvoja skupin in organizacij. 

V podjetjih sodeluje pri ustvarjanju procesov sprememb, vzpostavitvi vodstvenih kompetenc, 
osvajanju kompetenc, osvajanju mehkih veščin in pri praktični implementaciji le-teh v redne 
procese dela. S pomočjo njegovih veščin in izkušenj bodo udeleženci na delavnici pridobili 
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Sklop B: Komunikacija 

2-urna online delavnica za vašo ekipo: 

Učinkovita komunikacija in gradnja odnosov na daljavo 
Metode in tehnike za učinkovito komuniciranje ter gradnjo in vzdrževanje odnosov na daljavo. 
 
➢ Namen: 
Spoznajte, zakaj v izrednih razmerah spremenimo način komunikacije, na kaj biti pozoren pri sebi in pri 
sogovorniku, da se bomo znašli in razumeli tudi v spremenjenih okoliščinah, ki jih nismo še najbolje vajeni. 
Kako vzdrževati dovolj komunikacije, da procesi v omejenih okoliščinah potekajo čim bolj nemoteno, 
hkrati pa se učinkovito pripraviti na ponovni povratek na delo.  
 
➢ Vsebina: 

✓ Temeljni komunikacijski krog – ključni elementi uspešne komunikacije (od zamisli do 

razumevanja, prenos vs. prenašanje, spremljanje odziva). Elementi vplivanja na osebno 

komunikacijo. Vpliv stresnih situacij na komunikacijo in odnose. 

✓ Odnosna in vsebinska komunikacija – neverbalna komunikacija kot gradnik odnosnega dela 

sporočila ter napake v vsebinskem delu sporočanja. 

✓ 3 veščine uspešnega komuniciranja - vzpostavljanje dobrega stika na daljavo, 5 korakov tehnike 

aktivnega poslušanja, od kritike do izražanja pričakovanj brez obtoževanja. 

✓ Pozitivne potrditve – orodje za polnjenje čustvenega bančnega računa,  gradnjo odnosov, 

motiviranosti in samoiniciativnosti sodelavcev ter razmerja v komunikaciji, s katerimi gradimo 

dolgoročne odnose. 

 
➢ Individualni ali skupinski coaching: 
Poleg izobraževanj nudimo individualne in skupinske coachinge. 
 
➢ Trener 

2-urno delavnico vodi poslovni trener Tomaž Ovsenik. Tomaž je poslovni trener in svetovalec z 

bogatimi izkušnjami s področja marketinškega komuniciranja, oblikovanja marketinških strategij, 

prodaje in vzpostavljanja dolgoročnih poslovnih odnosov. 

S svojim sproščenim načinom zna ljudem na enostaven način približati temeljne komunikacijske, 
prodajne in vodstvene veščine. 
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Sklop C: Prodaja 

2-urna online delavnica za vašo prodajno ekipo: 

Usklajen in proaktiven prodajni tim 
Kako učinkovito izkoristiti čas dela od doma in delati prave stvari? 
 
➢ Namen: 
Delavnica bo vodila k povezanosti članov vašega tima, ki v teh časih delajo oddaljeno in se soočajo z 
izredno spremenjenimi aktivnostmi na trgu. Vodili jih bomo skozi razumevanje, kaj se v njih čustveno 
dogaja, in k razmišljanju, da  lahko kljub oteženim okoliščinam iščejo  priložnosti. Pomagali jim bomo, da 
bodo ohranili OK naravnanost. Spodbujali bomo izmenjavo praks,  ki jim dobro funkcionirajo, in proaktivno 
iskanje novih idej in delovanje. 
 
➢ Vsebina: 

✓ Upravljanje s čustvi – kako energetski naboj, ki nastane v stanju strahu,  preusmeriti v upanje, 

ustvarjalnost, aktivnost. 

✓ Pasivne aktivnosti -  prepoznavane pasivnosti, ki se lahko pojavijo kot posledica strahu, 

negotovosti in spremenjenih okoliščin. 

✓ Odnosne izpolnitve – kako vstopati v komunikacijo s strankami, saj so prodajne aktivnosti v kriznih 

časih drugačne. Zdaj je čas za vzdrževanje dolgoročnih odnosov in zaupanja.   

✓ Proaktivno delovanje, odgovornost – krepitev zavesti, da smo odgovorni za svojo prihodnost in 

da lahko proaktivno poiščemo zamisli, katere aktivnosti bodo pomagale prebroditi krizno 

obdobje, kako izstopiti iz cone udobja, biti odprt za nova znanja in izvesti novosti. Pogled v 

prihodnost.  

 
➢ Individualni ali skupinski coaching: 
Poleg izobraževanj nudimo individualne in skupinske coachinge. 
 
➢ Trener 

2-urno delavnico vodi mag. Lidija Dolenc Carotta, poslovna trenerka in coachinja s 17 letnimi 

izkušnjami v vodenju prodaje. Je magistrica znanosti s področja poslovodenja in organizacije 

(smer trženje) in univ. dipl. komunikologinja ter mednarodno certificirana INLPTA NLP coachinja.  

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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Izvedba delavnice in metoda dela 

Delavnice se lahko udeleži do vključno 10 udeležencev. 
 
Delavnica bo potekala on-line s pomočjo programa ZOOM ali tistega programa, ki ga uporablja vaše 
podjetje za on-line komunikacijo. 
 
Program omogoča interakcijo med trenerjem in udeleženci tako zvočno kot video.  
 

Reference 
Za vodstvene programe Transformacije se odločajo v prihodnost naravnani vodje in podjetja, ki 
se zavedajo priložnosti za izboljšave in čutijo potrebo za rast. Vedo, da je učinkovito delovanje 
podjetja pogoj za njihovo konkurenčnost na trgu. Gre torej za podjetja, kjer se hitro odzivajo na 
neustrezne rezultate, pri tem pa so strpni do sodelavcev in spodbujajo učenje. Takim podjetjem 
v Transformaciji nudimo razvoj vodij in timov, zato da dosegajo potrebne rezultate. 
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Stopite v stik z nami! 

Za ponudbo ali za morebitna vprašanja v zvezi z našimi storitvami, ste vljudno vabljeni, da stopite 

v stik z nami: 

 

 

 
 
Urška Židanek 
Vodja prodaje 
 
E-mail: urska@transformacija.com 
M: 070 631 300 

 

 
 

 
 
Mateja Benedik 
Skrbnica ključnih strank 
 
E-mail: mateja@transformacija.com 
M: 070 616 712 
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