
 

Vsi, ki bi želeli povečati svoj vpliv in 
v svoje delo zavestno vnesti asertivni način komuniciranja, 

vabljeni na delavnico:
 

Asertivna komunikacija v prodaji

 
 
 

Transformacija d.o.o.
Stegne 23a, Ljubljana
M: 070 631 300
e-mail: prodaja@transformacija.com

Odkrivanje glavnih odnosno-komunikacijskih izzivov v prodaji.

Spoznavanje 4 stilov komunikacije  - primeri iz prodaje.

Učenje, kako voditi asertivno komunikacijo v prodaji.

Spoznavanje različnih ego stanj - primeri iz prodaje.

Učenje veščin, kako ostati v OK-OK odnosu s kupcem.

Aktivno poslušanje in dajanje povratnih informacij.



O treningu
Kaj vpliva na to, da imam do posameznih kupcev različne odnose?

Strahospoštovanje, nemoč, upor, dokazovanje svojega prav, dokazovanje

sogovornikove zmote, agresija, jeza, spoštovanje, OK odnos ...

In kako moj odnos do sogovornika vpliva na komunikacijo in na sogovornikov odziv? 

To so pomembna vprašanja, katere si mora postaviti vsak dober prodajalec.

 

Najboljši prodajalci asertivno vodijo sogovornika skozi jasno, v

naprej začrtano strukturo, ki pri sogovorniku vzbuja zaupanje in

navdušenje. 

 

Asertivna komunikacija

Asertivna komunikacija je ključ za učinkovito komunikacijo ter dobre in

dolgoročne odnose. Nekdo, ki asertivno komunicira:

 

✔  Jasno izraža svoje misli, ideje, potrebe, želje in čustva.

✔  Aktivno posluša.

✔  Je prisoten sogovornik, vzdržuje očesni stik, spremlja, posluša, povzema.

✔  Spoštljivo komunicira, daje konstruktivne povratne informacije.

✔  Zna postaviti mejo in reči ne, ko je potrebno.

✔  Prevzema odgovornost.

✔  S svojo komunikacijo izraža samozavest.

✔  Zna pohvaliti.

✔  Zna sprejeti kritiko in se konstruktivno odzvati.

 

Vse zgoraj našteto vodi k odprti in spoštljivi komunikaciji, kar je osnova za vse dobre

odnose, tako poslovno kot zasebno.
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Lahko ste opazili, da enega od stilov uporabljate bolj pogosto kot ostale. Le-tega uporabite
posebej pogosto v situacijah, ki jih doživljate kot stresne. Le z asertivno komunikacijo
lahko gradimo zdrave odnose, pokažemo samozavest in hkrati spoštovanje do drugih.
Asertivna komunikacija je odkrita, sproščena, jasna, proaktivna in vzpostavlja osnovo za vse
dobre in dolgoročne odnose.
 

            Dobra novica: Asertivna komunikacija je sestavljena iz veščin, 
            ki se jih lahko priučite.

Komunicirate asertivno?

Čez dan lahko uporabimo (glede na situacijo in s kom komuniciramo) različne

komunikacijske stile:
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Vsebina treninga
4 osnovni komunikacijski stili in njihov vpliv na prodajo

Ego stanja in njihov vpliv na prodajo

Učenje in vadba veščin asertivne komunikacije: 

Obravnavali bomo komunikacijske stile, ki vplivajo na vašo komunikacijo in odnose.

Spoznali boste 4 osnovne komunikacijske stile: Pasivno, Pasivno-Agresivno, Agresivno,

Asertivno.

 

Na konkretnih primerih iz prakse boste ozavestili, kako se komunikacijski stili odražajo v

prodajnih situacijah in se učili načinov, kako na asertiven način voditi komunikacijo v

različnih prodajnih okoliščinah, tudi najbolj zahtevnih.

 

Tudi v odrasli dobi (po 20. letu) ljudje pogosto reagiramo, kot da bi bili še vedno otroci.

Pravimo, da stopimo v ego stanje Otroka. To pomeni, da razmišljamo, čustvujemo in se

vedemo kot takrat, ko smo bili še otrok. Poznamo še ego stanje Starša in ego stanje

Odraslega. V prodaji je včasih treba reagirati iz Odraslega, pogosto iz Starša, celo včasih

iz Otroka, odvisno od situacije in zaželenega odziva.

 

Na konkretnih primerih iz prakse boste ozavestili, kako se posamezno ego stanje

odraža tako pri vas kot pri sogovornikih v različnih prodajnih situacijah. Naučili se boste,

kako na primeren način voditi komunikacijo v različnih prodajnih okoliščinah, tudi

najbolj zahtevnih.
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Cilj treninga
 

Cilj treninga je, da udeleženci ozavestijo, kakšen je

njihov odnos do posameznih kupcev ter dobijo

zamisli, kako spremeniti odnos do sogovornika in s

tem pozitivno vplivati na prodajni rezultat.

 

Cilj je razviti uspešno prodajno komunikacijo za

različne prodajne pogovore in tudi za posebej

težavne situacije.

Skozi celotni trening boste na konkretnih
primerih vadili veščin asertivne
komunikacije:
 
✔ očesni stik, vzpostavljanje dobrega
stika, ravna drža, sproščenost;
✔ jasno izražanje lastnih misli, idej, 
potreb, želja, občutkov;
✔ aktivno poslušanje;
✔ dajanje konstruktivnih povratnih
informacij;
✔ postavljanje mej;
✔ vzdrževanje OK-OK odnosa.



Trener
Prodajni trening vodi mag. Lidija Dolenc Carotta,

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.

 

Na izobraževanjih udeležencem tematiko podaja

holistično, saj svoja znanja pridobiva tako s smeri

psihologije komuniciranja, nevrolingvističnega

programiranja, marketinga, trženja, prodaje, kot

tudi poslovodenja.

Metoda dela
V Transformaciji udeležencem izobraževalnih programov

približamo veščine prodaje in komuniciranja na tak način, da jih

ponotranjijo. Za ta proces si vzamemo toliko časa, kolikor je

potrebno. Trenerji Transformacije se prilagajamo udeležencem

in dinamiko podajanja snovi prikrojimo njihovi stopnji

razumevanja, njihovim izkušnjam in njihovim potrebam.

 

Trenerji in coachi pri tem agilno kombiniramo različne pristope in

tehnike, ki celovito pokrijejo vse vidike izobraževalnega procesa.

Tako do pomembnih prebojev in napredka pridejo vsi udeleženci,

ne glede na njihovo predznanje.

»Prodaja je akt navduševanja kupca prek
komunikacije.« 
 

Manjše skupine

Večja interakcija
trener - udeleženci

Vaje v dvojicah ali
skupinah

Raziskovanje
vsakdanjih izzivov
in iskanje praktičnih
rešitev
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Reference
Podjetja, s katerimi sodelujemo na področjih razvoja vodenja, komunikacije, prodaje in
kadrov: RLS merilna tehnika d.o.o., ADRIA DOM d.o.o., TINEX, d.o.o., NAMA d.d. Ljubljana,
REVOZ d.d., STUDIO MODERNA d.o.o., MEDIS, d.o.o., PREDILNICA LITIJA d.o.o.,
STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., TOPDOM d.o.o., METRONIK d.o.o., LTH Castings d.o.o.,
Poclain Hydraulics d.o.o., ALPINA, d.o.o., SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, MITOL d.o.o.,
Sežana, KERN d.o.o., SLOREST d.o.o., GORENC - IGOR STARE S.P.... 

Coache Transformacije odlikuje pozitivna naravnanost in prilagodljivost  potrebam skupine
in posameznika. Na treningih nikoli nismo slepo sledili začrtanim teoretičnim vsebinam,
ampak so imele prednost naše konkretne težave iz prakse. Rezultati? V zadnjem času
beležimo precej več vpisov v Knjigo pohval, sama pa sem zadovoljna, ker si zdaj pravilneje
razporejam čas in se več ukvarjam z vodenjem.
 
Zvezdana Stojaković, 
vodja poslovne enote Nama d. d. Ljubljana
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STOPITE V STIK Z NAMI.
 
Za morebitna vprašanja v zvezi s programom
ste vljudno vabljeni, da nas pokličete na 
070 631 300 ali pišete na
prodaja@transformacija.com.
 
Veselimo se sodelovanja z vami in vas 
lepo pozdravljamo,
 
Ekipa Transformacije

Transformacija d.o.o.
Stegne 23a, 1000 Ljubljana
m: 070 631 330
t: 01 511 30 40
e-mail: prodaja@transformacija.com
www.transformacija.com

Transformacija
Podjetje Transformacija, d.o.o. nudi celostno podporo vodjem in ostalim ključnim

zaposlenim pri organizacijskem razvoju podjetij  z namenom doseganja zastavljenih ciljev.

Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske

meritve so namenjene podpori direktorjem, vodjem, HR in ostalim strokovnjakom, z enim

samim namenom: povečati učinkovitost delovanja vodij, skupin in organizacij. 

Naši trenerji, coachi in HR strokovnjaki vam svetujejo, kako do učinkovitega vodenja in

zavzetosti zaposlenih.

Razvoj veščin vodenja,
komunikacije in prodaje.

Identifikacija
 talentov, izzivov in 

priložnosti za razvoj.

Podpora pri 
implementaciji 

novih znanj, veščin 
in vedenj v prakso.


