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PRODAJA JE PREPROSTA 
Učinkovita prodaja v 21. stoletju 

Kontakt izvajalca 
Denis Hilčer, M: 040/933-536, E: denis.hilcer@kadroom.si 

 

Usposabljanje v sklopu Obrtno-Podjetniške zbornice Murska Sobota vključuje dele vsebin,  
ki so zajete v celovitem programu Prodaja je preprosta. Vsebine, ki jih bomo obravnavali so: 

- Psihologija prodaje - Razumevanje in vplivanje na ljudi danes in v prihodnosti.  
- Svetovalna prodaja – Pomen odnosov v prodaji. 
- Organizacija dela v prodaji – od ideje do naročila. 
- Gradnja kompetenc, ki jih potrebuje dober prodajalec. 

Prvi trije deli bodo potekali na daljavo, zadnji, v katerem bo praktična gradnja kompetenc pa bo  
izveden v živo v Murski Soboti. 
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Izhodišče 
Vsak prodajalec išče, ali naj bi vsaj iskal, načine za večjo prodajo. Včasih zaradi nadrejenih, ki 
dvignejo prodajne cilje, včasih zaradi lastnih ciljev in želje po uspehu. Na srečo obstajajo načini 
za povečanje prodaje.  
 
V življenju sem prebral za veliko omaro knjig o prodaji in uspehu, spoznal sem mnogo ljudi, ki 
so počeli enako in vsi so se srečali s podobnimi problemom – kako znanje dejansko izvesti v 
praksi? Kaj narediti, če nekaj ne deluje? Kako naj se pogajam, če zmrznem? Kolikokrat naj 
pokličem, če stranka reče Ne? Kaj si bodo mislili o meni, če kličem, pišem, prepričujem? Kako naj 
vem, kaj stranka sploh potrebuje? Saj vem, v teoriji je preprosto, le vprašamo? A kolikokrat se 
je v resnici zgodilo, da vam je stranka zaupala resnične probleme, želje in potrebe takoj? Še 
posebej pri večjih nakupih.  
 
V svoji karieri sem bil nekaj več kot desetletje v prodaji na različnih funkcijah in kasneje sem kot 
trener začel učiti ravno prodajo. Udeležence sem učil, kako naj procesno izvajajo korake 
prodaje. Saj verjetno poznate; priprava baze, iskanje kontakta, klic, dogovor za sestanek, 
predstavitev, reševanje ugovorov, zaključevanje, dodatna prodaja, ali nekaj podobnega. V 
teoriji res preprosto, mar ne? Pri delu z ljudmi (in pri sebi) pa sem ves čas opažal, da nekateri 
kljub temu, da je del procesa, enostavno ne pokličejo stranke. Ali pa še bolj zanimiv primer, ko 
prodajalec govori kot da bi bral z lista papirja. Takšni in drugi pojavi so me zelo zanimali in 
raziskoval sem, kaj se takrat dogaja v ljudeh, kateri vzorci nefunkcionalnosti se skrivajo v ozadju. 
Kaj se npr. zgodi v prodajalcu, ko stranka reče, da potrebuje čas, da reče: »Prav, potem me pa 
pokličite, ko se boste odločili«. In zgodi se...nikoli! Ali skoraj nikoli, včasih ima tudi sreča čudne 
poti. A premalo , da bi na srečo stavili svojo službo ali eksistenco. 
 
Raziskovanje je postalo učenje, izvajanje in preverjanje v praksi in na podlagi vseh znanj ter 
izkušenj z veseljem ponujam program, ki deluje, povrhu vsega pa je razumljiv in uporaben za 
vsakogar. S pravimi znanji in izkušnjami je prodaja res preprosta. Pomembno je le upoštevati 
zakonitosti, ki jih bomo spoznali na treningu. 
 
Vesel sem, da se s treningi za razvoj prodaje vračam k svojim začetkom, le da sem tokrat 
opremljen z odgovori, rešitvami in arzenalom ukrepov za učinkovito prodajo. Najpomembnejše 
želim deliti z vami in z vašimi ekipami. 
 
Vnaprej se že veselim izvedbe in odziva udeležencev, ki vedno znova potrjujejo, da je prodaja 
zdaj res preprosta.  
 
Denis Hilčer 
Poslovni trener in coach 
 

 
 
 
P.S. Za zaključek se mi zdi prav, da nagovorim lastnike, direktorje, vodje in prodajalce, skratka 
vse posameznike, ki ne marajo prodaje in/ali ji dajo premajhen pomen. V življenju v resnici ves 
čas vplivamo. Starši na otroke, otroci na starše, v trgovini, šoli, službi, med sodelavci, ko iščemo 
partnerja, ko ga osvajamo, ko zapuščamo odnose. Je prodaja kaj drugega kot vplivanje?  
 
In ker ves čas prodajamo, zakaj ne bi to počeli na način, da dosežemo svoje?  
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O programu Prodaja je preprosta 
Program je namenjen vsem prodajalcem in vodjem prodaj, ki hočejo in želijo osvojiti ali 
poglobiti kompetence povezane s prodajo, z vplivanjem v odnosih ter upravljanje s procesi 
izvajanja prodaje. Glavni namen programa Prodaja je preprosta je zgraditi in usposobiti 
skupino prodajnih specialistov, ki bodo znali in zmogli vplivati na stranke tako, da bodo 
dosegli rezultat. 
 
Predlagane aktivnosti so namenjene razvoju kadrov na področju prodajnih služb in služb 
povezanih s prodajo. Cilji razvoja je en sam – povečati prodajo. Da to dosežemo pa bo 
razvoj na nivojih:  

• razumevanja in izvajanja prodaje. 

• profesionalnih kompetenc kadrov v vlogi prodaje.  

• osebnostnih potencialov kadrov v vlogi prodaje.  

Predvidena področja izboljšanja 
• Udeleženci bodo lahko prepoznali, razumeli in v prakso prenesli načine in kompetence 

ki jih osebno potrebujejo za uspešno in učinkovito prodajo.  

• Razumevanje sebe in strank na nivoju psihologije in nevrologije. 

• Razumevanje ter prepoznavanje nakupnih strategij strank in prilagoditev prodaje 

strankam. 

• Dvig kapacitete vplivanja na sogovornika. 

• Naučili se bodo vstopati v odnos, biti v odnosu in izstopati iz odnosov na odnosno 

primeren način. 

• Dvignili bodo kapaciteto pogajanj, reševanj ugovorov in zaključevanje prodaje. 

• Osebni razvoj lastnih virov in kapacitet.  

• Dvig motivacije in pripadnosti podjetju in blagovni znamki. 

• Razumevanje in izvajanje svojih organizacijskih vlog.  

• Razmejevanje med organizacijsko in socialno (zasebno) vlogo.  

• Razumevanje, sprejemanje in upoštevanje navodil ter smernic podjetja, skupine, 

koncerna. 

• Postavljanje in doseganje ciljev.  

• Ciljno usmerjeno izvajanje aktivnosti, predvsem prodaje. 

• Krepitev asertivnosti in OK pozicij do sebe in drugih. 

• Povečevaje samopodobe in vrednosti vloge prodajalca znotraj organizacije same. 

• Krepitev notranjih stanj moči, ki jih prodajalec potrebuje pri svojem delu, čustvena 

inteligenca. 

• Razvoj komunikacijskih in jezikovnih spretnosti.  

Skratka, z razvojem znanja in kompetenc prodaje bodo lahko uspešno in dolgoročno ciljno 

vplivali na lastno delo ter tako prispevali k učinkovitemu doseganju ciljev.  
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Program 
 
I. MODUL – PSIHOLOGIJA PRODAJE 

 
 
 

Oblika dela: Teams Webinar 
 
 
VZPOSTAVITEV SKUPINE 
 
Vzpostavljanje delovne dinamike udeležencev in trenerja. 

Prepoznavanje vlog in potreb udeležencev. 

Raziskovanje ciljev udeležencev. 

________________________________________________________________________ 

 
VSEBINE PRVEGA DNE 
 

• Motivacija za prodajo in nakup. Enačba motivacije. 

• Človeške potrebe kot temelj našega delovanja in kako to lahko uporabimo v prodaji. 

• Vrednostni sistem posameznika – kaj nam je pomembno in za katere stvari trošimo čas, 

energijo in …denar. 

• Prepričanja, ki nas omejujejo v prodaji in širše.  

• Razlike v prodaji včeraj in danes. Napovedovanje prihodnosti. 

• Nezavedni programi delovanja in odločanja v prodajnem procesu. Kako naši možgani 

opravičujejo nakup. 

 

________________________________________________________________________ 

 
ZAKLJUČEK  
 
Feedback udeležencev. 

Feedback trenerja. 

Smernice za učinkovito izvajanje vsebin v praksi. 

 

Predviden čas:  1 dan - 4 polne ure. 
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II. MODUL – SVETOVALNA PRODAJA 

 
 
 
 
 
 

Oblika dela: Teams Webinar 
 
 
VZPOSTAVITEV SKUPINE 
 
Pregled opravljenih aktivnosti. 

Vprašanja in odgovori 

Razjasnitev preteklih tem 

________________________________________________________________________ 
  

• Pomen komunikacije in odnosov v prodaji. 

• Pravila dobre komunikacije in uporaba v prodaji. 

• Konstruktivni koncept realnosti – stanja, negacije in trditve. 

• Model za učinkovito gradnjo odnosov s strankami. 

• Nivoji komunikacije za boljše vplivanje.  

• Strateška komunikacija, ki je vedno uspešna. 

• Sistem pohval in kritik. 

________________________________________________________________________ 

 
ZAKLJUČEK  
 
Feedback udeležencev. 

Feedback trenerja. 

Smernice za učinkovito izvajanje vsebin v praksi. 

 

Predviden čas:  1 dan - 4 polne ure. 
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III. MODUL – ORGANIZACIJA PRODAJE 

 

 
 
 
 
 

Oblika dela: Teams Webinar 
 
 
VZPOSTAVITEV SKUPINE 
 
Pregled opravljenih aktivnosti. 

Vprašanja in odgovori 

Razjasnitev preteklih tem 

________________________________________________________________________ 
  

• Vloge ter naloge prodajalcev in drugih v podjetju. 

• Učinkovitost je doseganje rezultatov z viri, ki so na voljo. 

• Pot do rezultata.  

• Nevrološke ravni osebnosti. Od vlog do vedenj.  

• Funkcionalna in nefunkcionalna vedenja. 

• S.M.A.R.T. model postavljanja ciljev. 

• Sekundarni dobički kot del problemov. 

• Prodajni in odnosni lijak. 

________________________________________________________________________ 

 
ZAKLJUČEK  
 
Feedback udeležencev. 

Feedback trenerja. 

Smernice za učinkovito izvajanje vsebin v praksi. 

 

Predviden čas:  1 dan - 4 polne ure. 
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IV. MODUL – GRADNJA KOMPETENC 

 
 
 
 
 

Oblika dela: Delo v živo, OZS Murska Sobota 
 
 
VZPOSTAVITEV SKUPINE 
 
Pregled obdelanih vsebin in izvedenih vadb. 

Vprašanja in odgovori 

Razjasnitev preteklih tem 

________________________________________________________________________ 
  

III. DAN 

• Kako gradimo resničnost? Gradniki našega dojemanja resničnosti in kako jih lahko 

preprosto spreminjamo. 

Teoretični okvir, ki ga udeleženci potrebujejo, da bodo lahko uporabljali in izvajali predvidene 

tehnike.  

 

• Tehnike upravljanja s svojimi notranjimi stanji.  

Kratki in učinkoviti načini, kako hitro spreminjati svoje občutke (npr. nemoč-odločnost), 

preprečiti, da se neprijetno počutimo (strah, stiska, nemoč, obup, nima smisla, temne misli, ipd.) 

in biti v pozitivnih občutkih, ko jih potrebujemo (samozavest, mirnost, odločnost, zaupanje, 

asertivnost, ipd.).  

 

• Gradnja vedenj, ki jih potrebujemo za delo v prodaji (in širše).  

Samozavest, odločnost, asertivnost, vztrajnost, potrpežljivost, sproščenost in druge kompetence, 

ki jih želite ravno za vas. Vsa naša trenutna, tako funkcionalna kot nefunkcionalna, vedenja smo 

se v življenju nekoč naučili. Zato se danes lahko naučite tudi tistih vedenj, ki jih še nimate in si jih 

želite. 

 

• Modeliranje (kopiranje) ciljnega novega vedenja. 

________________________________________________________________________ 

 
ZAKLJUČEK  
 
Feedback udeležencev. 

Feedback trenerja. 

Smernice za učinkovito izvajanje vsebin v praksi. 

 

Predviden čas:  1 dan - 5 polnih ur 

 

 



 

 
                       

8 

Potek delavnice 
Delavnice na daljavo bodo potekale v okolju Teams. Za sodelovanje ni potrebna aplikacija na 
računalniku, dovolj je elektronski naslov in spletni iskalnik (Chrome, Mozilla, IE, Safari).  
Vsaka delavnica bo imela format: 
1 ura dela od tega: 
 45 minut vsebine s primeri. 
 10 minut vadba v okolju posameznega udeleženca. 
   5 minut za komentarje. 
V štrih urah delavnice je predviden odmor 15 minut.  
 
Delavnica v živo bo potekala v sklopih po 90 minut sledi 15 minutni odmor. Nekje na sredini 
delavnice je predviden daljši, 30 minutni odmor.  
 
Nekaj opisov vsebin in dela na treningu: 

- Cilji v prodaji, pri čemer bomo delali tako na ciljih podjetja kot tudi posameznika na 
eni strani in zasebnih ciljih na drugi strani. Povezovanje obojih povečuje možnost 
doseganja ciljev.  

  

- Udeleženci bodo raziskali ključne kompetence pomembne za doseganje rezultatov v 
prodaji in se jih naučili zgraditi.  
 

- Odnose bomo spoznali tako s stališča dobrih odnosov v skupini prodajalcev, še bolj 
poglobljeno pa z vidika strank in kupcev. Udeleženci se bodo naučili vstopati, biti v 
odnosih in iz njih na OK način tudi izstopati.  

  

- Pri motivaciji bomo spoznali kaj motivira ljudi za nakup in se naučili kako v praksi to 
prodajalci tudi izvajajo. Posebej se bomo osredotočili na psihološke in nevrološke 
vidike motivacije. Na ta način lahko prodajalci bistveno dvignejo možnost prodaje. 

 

- Osebna učinkovitost je namenjena predvsem organizaciji lastnih virov, od časa, dela 
pa vse do vedenj, predvsem tistih nefunkcionalnih. Udeleženci bodo spoznali vzroke, 
zaradi katerih so kdaj neučinkoviti in načinov, kako lahko to trajno spremenijo.  

  

- Modul Svetovalna prodaja je namenjen komunikaciji in temu kako uporabljati naš jezik, 
da dosežemo svoj cilj. S praktičnim delom bodo udeleženci načine vplivanja tudi vadili 
in utrjevali.  

  

- Hkrati se bodo teoretično in praktično naučili kako vzpostaviti pogoje za maksimalno 
učinkovito vplivanje, kako poslušati in razumeti izrečena in neizrečena sporočila.  
 

- Na koncu bodo pridobili uporabne tehnik, kako zamenjati svoja lastna stanja in 
doživljanja. Z novimi načini bodo zmogli hitreje predelati morebitne negativne odzive 
strank in kupcev, zgraditi kar še nimajo in odpraviti lastne zastoje. 

 
Vse vsebine bodo razložene teoretično ter z modeli in primeri. Tehnike, ki se jih bodo učili 
bomo najprej razložili in demonstrirali. Te vsebine bomo tudi praktično povadili in na koncu 
razdelili naloge, ki jih bodo udeleženci lahko delali med samimi treningi. O ugotovitvah, 
učenjih, razmišljanjih in problemih se bomo skupaj pogovorili ter poiskali rešitve kjer bo to 
potrebno. 
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Metode dela 
Teoretične vsebine podpirajo odnosni del razvoja prodaje in vključujejo področja TA 
(organizacijske transakcijske analize) in NLP (nevrolingvistično programiranje). 
Procesni del izobraževanja Prodaja je preprosta temelji na drugih mednarodno priznanih 
pristopih kot je LMI – Leadership Managemenet International.  
 
Program bomo obogatili z vsebinami iz poslovnega okolja prodaje, s katerimi bodo 
udeleženci razumeli procese, ki se dogajajo v ljudeh in prodajne procese. Z modeli in orodji jih 
bodo lahko spreminjali in aktivno prenesli v praktično izvedbo.  
 
Naš pristop k podajanju znanja bo omogočil udeležencem, da bodo pridobili teoretične 
podlage za razumevanje vsebin, poleg njih pa še veliko izkustvenega učenja, ki se bo odvijalo 
skozi raziskovanja in vadbe.  
 
Pridobljeno znanje bodo udeleženci lahko takoj prenesli v praktično okolje. Priporočilo za 
izvedbo programa je, da udeleženci med posameznimi srečanji izvajajo dogovorjene naloge. 
 

Skupina udeležencev 
Velikost skupine je omejena na največ 15 udeležencev. Z delom v skupinah znotraj tega 
obsega lahko zagotovimo  kakovost izobraževanja. Delavnice organiziramo v manjših 
skupinah, saj to omogoča večjo interakcijo med trenerjem in udeleženci, kakovostnejšo 
individualno obravnava njihovih potreb in primerov. 
 

Praktična uporabnost 

Program poteka v obliki treninga. Velik del časa posvečamo vadbi poučevanih veščin in 
pridobivanju osebnih izkušenj. Tak način bistveno poveča možnost, da se pridobljeno znanje in 
veščine lažje in hitro vnesejo v prakso. 
 
Trening je ves čas usmerjen v praktično uporabnost. Vadi se na praktičnih primerih iz 
poslovnega vsakdana. 
 
 

Obseg programa in termini 
Trening: Izvedba v 4 srečanjih. 
 
1. dan   Teams Webinar      28.09.2021   09.00 do 13.00 
2. dan   Teams Webinar      05.10.2021   09.00 do 13.00 
3. dan   Teams Webinar        12.10.2021   09.00 do 13.00 
4. dan    V živo, OZS Murska Sobota  19.10.2021   10.00 do 15.00 
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O izvajalcu   
Izobraževalni program bo vodil  
 
Denis Hilčer 

- Poslovni trener in coach, 

- Mednarodno certificiran NLP Trener in Coach 

- Mednarodno certificiran LMI Business Coach 

- Organizacijska transakcijska analiza 

 

 550 organizacijskih treningov 

 3100 skupnih ur treningov 

 več kot 1040 ur coachingov in mentoriranj 

 85 ur terapevtskega in coaching dela na sebi 

 42 ur supervizij 

 

Sem poslovni trener in coach. Izvajam treninge in coachinge na področjih organizacijskega 
razvoja in osebne rasti. Organizacijam in posameznikom pomagam pri doseganju sprememb na 
področju posla, življenjskih situacij ter dojemanju sebe, drugih in sveta okrog njih.  
 
Delam z organizacijami in posamezniki, ki so motivirani za to, da dosežejo rezultat, ki so si ga 
zastavili kot cilj. Pri delu s klienti ali skupino poskrbim za njihovo varnost, preverim njihova 
doživljanja in zagotovim, da treninge in/ali coachinge zapustijo v OK stanju. Prav tako 
zagotovim vse potrebne razlage in podam informacije, da so vsa vprašanja in nejasnosti 
razrešene.  
 
Posledica rezultatov so nova, boljša doživljanja sebe, drugih in sveta okrog nas.  V 
organizacijskem okolju je merilo učinkovitost, v delu z individualnimi osebami pa avtonomija in 
zdravje. 

Vrednote trenerja in coacha 

Verjamem, da imajo vsi ljudje vse potrebne kapacitete. Izhajam iz razmišljanja, da nam nihče 
nič ne dela in da smo za naše doživljanje odgovorni sami. Moja življenjska pozicija je, da sem 
sam OK in da so drugi ljudje OK. Delam to kar govorim. Znam,  hočem in zmorem izvajati 
treninge in coaching na način, da udeležencem pomagam pri doseganju njihovih ciljev na hiter, 
neboleč in trajen način. 
 
Pozoren sem na gradnjo odnosov s svojimi udeleženci s katerim dosežem medsedojno zaupanje. 
Udeležencem zagotavljam varnost in jim dajem dovoljenje, da sami prispevajo k doseganju 
njihovih rezultatov. Delam in razlagam na jasen in preprost način, ter odgovorim na relevantna 
vprašanja.  

Razvoj in kakovost izvajanja 
Kot trener in coach sem tudi sam kdaj znajdem v situacijah, ki so polne izzivov, zato sprejemam 
dejstvo, da je potreba po doseganju rezultatov, tudi obveza, da se razvijam sam. Nenehno se 
izobražujem, dodajam nova znanja in jih prenašam v svoje delo. Svoje delo kritično preverjam 
z drugimi strokovnjaki s področja treningov, coachingov in psihoterapije.  
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Vsebinski koncepti 
 

 

TA – Transakcijska analiza 

Z uporabe TA v organizacijah opazujemo nefunkcionalne pojave, ki se 

zgodijo pri ljudeh in med ljudmi ter vzpostavljamo učinkovito delovanje na 

področju ciljev, odnosov, doseganju rezultatov, rasti, strategijah, itd. Glavni 

cilj uporabe TA v organizacijah je zgraditi avtonomijo (kapacitete) 

zaposlenih, da učinkovito delujejo.  

 

Mednarodna zveza za transakcijsko analizo (ITAA) opredeljuje transakcijsko analizo kot 

teorijo osebnosti in sistematičen pristop za doseganje sprememb ter osebnostne rasti. TA 

opredeljuje tudi kot: (a) teorijo osebnosti in sposobnosti posameznika, da spremeni omejujoče 

prisile, (b) teorijo komunikacije, (c) metodo analize sistemov in organizacij, (d) teorijo 

otrokovega razvoja in (e) teorijo psihopatologije. Transakcijsko analizo lahko opredelimo tudi 

kot tretmansko metodiko, številni avtorji pa jo opredeljujejo tudi kot življenjsko filozofijo. 

 
 
 

NLP – Nevrolingvistično programiranje  

Je celovit model delovanja človeka. Ker je komunikacija 

prisotna povsod v naših življenjih, se z učenjem in 

napredovanjem na področju komunikacije lahko intenzivno osebnostno spreminjamo.  

 

Omogoča razumeti, kako oblikujemo misli in jih podajamo, kako se učimo, kaj nas motivira, 

kako delujejo naši možgani, kako sprejemamo informacije in jih obdelujemo, kako do njih 

prihajamo in kako se to odraža v našem vedenju. Ponuja različne tehnike, kako delovati 

uspešno in učinkovito in kako dostopati so svojih notranjih virov.  

 

NLP je skupek konceptov, teorij, modelov in tehnik s katerimi dosegamo spremembe na 

področju razmišljanja, čustvovanja in delovanja. 

 

 

 

LMI – Leadership management Int’l incorporated 

Razvojni ukrepi na področju osebne produktivnosti, vodenja, učinkovite 

komunikacije in prodajnih strategij. Z usposabljanji, ki so na voljo v 26 

jezikih, in partnerji v 80 državah je LMI eden vodilnih ponudnikov storitev, 

ki pomagajo organizacijam in njihovim zaposlenim pri doseganju merljivih rezultatov. 

 

Razvijamo celovito osebnost v vseh vidikih njenega poklicnega in osebnega življenja. Razvojni 
proces vsebuje najboljše teorije, prakse in metodologije učenja in pomnjenja. LMI Ponuja 
procesno usmerjene pristope podprte z orodji, ki udeležencem pomagajo priti do cilja. 
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Reference 
Podjetja, s katerimi trenutno ali smo v preteklosti sodelovali v procesu kompetenčnega razvoja 
kadrov:  
Ljubljanske mlekarne, Marmor Hotavlje, Merkur trgovina, OBI, Belinka perkemija, Citroen 
Slovenija, Peugeot Slovenija, Savatech - Trelleborg, Medis, Atlantic grupa, Krka, iskra ISD, 
Iskra Pro, Promands, Snaga, Helios, Eti, AdriaMedia, TSMedia, Zagožen d.o.o., Aplast, Sinet, 
Emma, Plastika Medved, Tenzor, Flamin avto, Danone, Škerjanc, Gabriel Aluminium, Grammer, 
Panvita, Biotehniški center Naklo, Vrba logistika, Transport in partner, Občina Kamnik, Občina 
Hrpelje-Kozina, Novo Mesto, Radovljica, Izola, Lovrenc, Trbovlje, Obrtna zbornica Slovenije, 
SPOT projekt, Zdravstveni dom Trbovlje, Splošna bolnišnica Novo Mesto, Celje, Zasavka 
ljudska univerza, RIC Novo Mesto, Elektro Primorska, in drugi. 
 

        
 

   
 

      

Mnenja udeležencev 
 

“V življenju sem obiskala mnogo izobraževanj. Samo eno je bilo drugačno. To, o katerem pišem. Vsa 
vprašanja so dobila odgovor, vsi smo bili slišani in opaženi. Ura ni bila naš gospodar, čas je minil izredno 
hitro. Učili smo se od trenerja in drug od drugega. Mojstrsko izbrani trenutki vnosa dinamike, posluh za 
potrebe udeležencev in spoštovanje. Izobraževanje, ki je gradilo na kvaliteti, postavljalo jasna pravila in 
iskalo soglasje. Nekaj kar v skupnah ni enostavno, a je možno. “ 
 
“Še enkrat bi se želel zahvaliti za fenomenalno delavnico ter vzdušje na njej. Delavnica je krepko presegla 
pričakovanja in vsi smo bili izredno pozitivno presenečeni ter pod velikimi vtisi po njej. Denis, vse pohvale in 
čast za izvedbo delavnice, predvsem me izredno veseli, da ti/nam je uspelo povezati vse prisotne ter 
vzpodbuditi aktivno sodelovanje. Vzdušje je bilo sproščeno, kar je bil tudi eden izmed ciljev, vzpodbudil si 
naše misli in bom takoj začel iskati poti in strukture vse od »frnikul« naprej. Najlepše pri vsem tem pa je, da 
delavnica ni samo za poslovne namene in lahko te izkušnje aktivno uporabljam tudi v domačem okolju, z 
družin in med prijatelji ter znanci. “  
 
“Na izobraževanju smo bili prisotni trije sodelavci in vsi si želimo, da bi v našem podjetju sodelovanje s tem 
odličnim trenerjem in coachem še razširili. Prepričan sem, da je bila za uspeh delavnice zaslužna tudi enkratna 
skupina, v kateri se je sproščenost vidno stopnjevala iz srečanja v srečanje. Delavnico vsekakor priporočam.“ 

 

 Še nekaj ostalih značilnosti, ki so jih izpostavili udeleženci: 

• Zelo dobro strukturirano. 

• Zanimivo, uporabno in poučno. 

• Poglobljeno znanje in izkušnje trenerja. 

• Povezovanje različnih znanj. 

• Izčrpni odgovori na vprašanja in primere udeležencev. 

• Prenos teorije v prakso na delavnici in po njej. 
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Kontakt 
Za morebitna vprašanja v zvezi s programom ste vljudno vabljeni, da me kontaktirate na  
enega izmed spodnji naslovov. 
 
 
Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam, 
 
 
Denis Hilčer 
 
 

 
 
 

Poslovni trener in coach 

  
denis.hilcer@gmail.com 
040 933 536 
Skype: DenisHilcer 
FB in Linkedin: Denis Hilčer 
 
 
 
 


