
ali: česa mi ni nihče povedal, ko sem se lotil podjetništva? 

 

Če sodite med pogumne, ki so v današnjih kriznih časih ustanovili podjetje, 

potem vam čestitamo! 

Kako pa kaj prodaja v vašem podjetju?  

Prodajate sami ali boste raje zaposlili prodajnika? 

Vas je strah ugovorov strank ? Sprejmite jih kot izziv za povečanje prodaje! 

  

 Na delavnici o uspešni prodaji v manjših podjetjih vas bomo usmerili v 

pravilno prodajo in dobro poslovanje vašega podjetja. 

 

Pridužite se nam 

v sredo, 3. junija 2015, od 18. do 21. ure 

v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana 

 

 

 

 

IMAM PODJETJE … KAKO NAJ USPEŠNO 

PRODAJAM? 

Predavatelj: ekonomist Matej BRANK  

Trajanje delavnice: 4 šolske ure 

Cena delavnice: 33 eur z DDV 

Informacije in prijave: CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana 

                                tel. 01/583-92-70 

                                info@cdi-univerzum.si 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DELAVNICE 

Na delavnici se bomo posvetili temam, 

ki jh ne smemo prezreti, če želimo v 

podjetju uspešno poslovati: 

- Kaj je prodaja? 

- Kdaj smo vključeni v prodajo? 

- Pravila v prodaji. 

- Prodajalci. 

- Kdo so najboljši prodajalci? 

- Dober ali malo manj dober 

prodajalec.  

- Odlični prodajalec in pozitivni 

odnos. 

- Postavimo se v vlogo stranke. 

- Zakaj spraševati? 

- Smo zašli s poti? 

- Viri strank. 

- Potrebe in želje strank. 

- Ko ni prodaje. 

- Različni kupci. 

- Ugovori  - izzivi. 

 

O PREDAVATELJU 

Matej BRANK je  ekonomist z več 

kot 25-letnimi tržnimi izkušnjami, 

od tega 15 let samo v prodaji tako 

na slovenskem trgu, kakor tudi v 

vzhodni in zahodni Evropi.  V svoji 

prodajni karieri je spoznal vse 

nivoje prodajnika - prodajo od vrat 

do vrat,  telefonsko prodajo, 

prodajo na terenu, bil je vodja 

prodaje, direktor prodaje, direktor 

trženja in  direktor divizije podjetja. 

Danes se poleg prodaje ukvarja s 

področjem Human resource 

management-a (upravljanje s 

človeškimi viri, kadrovsko 

načrtovanje) in ti dve področji 

uspešno povezuje in prepleta s 

praktičnimi izkušnjami. 

 

 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
 

info@cdi-univerzum.si 

 01/583-92-70 

kontaktna oseba:  

Lidija Borštnar 

lidija.borstnar@cdi-univerzum.si 

Sprejmite izziv. Le tako boste začutili 

veličino uspeha. (neznan avtor) 
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