
 

 

 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA NA 
LOŠKEM vabi na brezplačno online delavnico z naslovom 

PRODAJA V ČASU NESTABILNIH RAZMER  
(Prilagodimo naše poslovanje na nove razmere in izkoristimo priložnost za rast in razvoj!) 

KDAJ: ponedeljek, 22.6.2020/od 17.00 do 20.00 ure 
KJE: delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja. Par dni pred dogodkom boste na mail prejeli 
navodila za povezavo prek spletnega orodja Zoom. 
 
 
VSEBINA:  
Vsi prodajamo, tudi v času nestabilnih razmer. Kaj moramo storiti, da obrnemo situacijo sebi v prid? 
Kako najdemo nove priložnosti za učinkovitejšo prodajo? Na delavnici boste spoznali, kako pogledati 
posel iz drugega zornega kota, da bi izšli iz krize kot zmagovalci. 

Podrobnejša vsebina delavnice: 
❖ Naloge in cilji podjetja v času zdravstveno-gospodarske krize,  
❖ Potrebe strank, kakšna so pričakovanja strank, kako so se njihove potrebe in prioritete spremenile?,  
❖ Nujni pogoji za ohranjanje obstoja in zagotavljanja uspeha podjetja na trgu, v spremenjenih pogojih,  
❖ Kriza kot priložnost za povečanje ugleda in obsega poslovanja 
❖ Katere so danes naše ključne stične točke s kupci? 
❖ Vloga in naloga vsakega zaposlenega v novi situaciji,  
❖ Spremembe v komuniciranju: jasna, transparentna in pogosta komunikacija,  
❖ Prožnost kot nov način delovanja v podjetju, 
❖ Katere vrednote nas v novi realnosti še bolj povezujejo?. 
 
PREDAVATELJICA:  
Mateja Milost direktorica podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, ki že 25 let 
deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij. Je tržnik po stroki in po 
duši. Je komunikativna, nasmejana in intuitivna, hkrati pa natančna in analitična. Do danes je uspešno 
pomagala več kot 250 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge. Kot svetovalka za trženje 
sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica preko štiridesetih tržnih raziskav 
in študij za potrebe podjetij in projektov. Njenih predavanj se je do danes udeležilo več kot 250 podjetij 
in prek 1000 udeležencev.  

DELAVNICA JE NAMENJENA:  
Podjetjem ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz občin Škofja Loka, Gorenja vas – 
Poljane, Železniki in Žiri. 
 
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, Gorenja 
vas – Poljane, Železniki, Žiri.  

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 18. junija 2020 na e – naslov info@ra-
sora.si. 

Pri prijavi obvezno navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov). Na istih kontaktih 
smo vam na voljo tudi za dodatne informacije. 

Število mest je omejeno! 


