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Komunikacija – pot do uspešnosti podjetja
 
Komunikacija je temelj ustvarjanja dobrih rezultatov v vsakem
podjetju, saj z uspešno izmenjavo informacij zaposleni omogočajo
tekoč potek procesov.
 
Bi radi na ta način izboljšali vaše rezultate? 
 
Opremite vaše zaposlene z veščinami učinkovitega komuniciranja, s
katerimi bodo lahko aktivno prispevali k uspehu vašega podjetja.

SKRIVNOSTI

KOMUNIKACIJE,

KI VPLIVAJO NA

BOLJŠE

REZULTATE

PODJETJA

 
 



O treningu
Vsi radi delamo v okolju, kjer se dobro razumemo z drugimi, kjer vladajo dobri

odnosi in je pretok informacij, ki vplivajo na naše delo, tekoč. Vendar ni vedno in

povsod tako. Zgodi se, da se ljudje ne razumemo med sabo, da ne znamo ali

zmoremo sodelovati tako, da bi omogočali nemoten proces dela. Z vsako slabo

potezo v komunikaciji krhamo odnose in rušimo svojo lastno zavzetost in zavzetost

zaposlenih. Posledica so slabši rezultati, kot bi jih lahko imeli.

 

Komunikacija je eden glavnih temeljev uspeha podjetij, saj z

uspešno komunikacijo na vseh nivojih zagotavljamo tekoč potek

procesov, ki ustvarjajo rezultate. 

 

Dobra novica je, da lahko take prakse obrnemo v dobro smer. Z ustreznimi

znanji, veščinami in uporabo teh lahko začnemo spreminjati klimo v okolju, v

katerem delamo, s tem pa neposredno vplivamo na izboljševanje odnosov in

posledično rezultatov dela.

 

Trening je usmerjen tudi k izboljševanju klime v
podjetju in vsebuje učenje naslednjih veščin:

✔ Osnove komunikacije

✔ Dober stik

✔ Učinkovito izražanje

✔ Aktivno in odzivno poslušanje
✔ Pozitivne potrditve sebi in sodelavcem
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Vsebina treninga
 Osnove komunikacije (oseben odnos do komuniciranja s sabo in ostalimi sodelavci)

 Dober stik (kako ustvariti in vzdrževati stik in s tem poskrbeti, da bomo sploh slišani)

 Učinkovito izražanje (kako se izražati v različnih situacijah in z različnimi sogovorniki)

 Aktivno poslušanje (kako poslušati, da bomo ne samo slišali, temveč tudi razumeli)

 Pozitivne potrditve (kaj v resnici ustvarja zalogo dobrih odnosov s sodelavci)

 Kdo govori, ko govori? (različne situacije prebujajo v nas različne podobe sebe)

 Kaj vpliva na komunikacijo? (vpliv prepričanj, čustev, misli na komunikacijo)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

KORISTI ZA UDELEŽENCE

Kako zgraditi oseben odnos do komuniciranja s sabo in ostalimi sodelavci.

Kako ustvariti in vzdrževati kontakt in s tem poskrbeti, da bomo slišani.

Kako se izražati v različnih situacijah z različnimi sogovorniki.

Kako poslušati, da ne bomo samo slišali, temveč tudi razumeli.

Kaj v resnici ustvarja zalogo dobrih odnosov s sodelavci.

Kako različne situacije v nas prebujajo različne podobe sebe.

Kako prepričanja, čustva in razmišljanje vplivajo na našo komunikacijo.

Skozi trening bodo udeleženci spoznali in osvojili naslednja

konkretna znanja:
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Trener
Trening vodi Tomaž Ovsenik, poslovni trener in

svetovalec. 

 

Tomaž se je s svojim širokim znanjem in večletnimi

izkušnjami s področij marketinga, prodaje,

pogajanj, svetovanja in javnega nastopanja odločil

svojo karierno pot usmeriti v pomoč podjetjem na

področju motiviranosti in zavzetosti zaposlenih.

 

S svojim sproščenim načinom zna ljudem na

enostaven način približati temeljne komunikacijske,

prodajne in vodstvene veščine.

Metoda dela
V Transformaciji udeležencem izobraževalnih programov

približamo veščine vodenja 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.

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.


