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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico na temo 

»Mreženje za uspešno rast poslovne in socialne mreže« 
 
 

v četrtek, 05.09.2019 ob 8.30 uri 

v prostorih Primorske gospodarske zbornica, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), 6000 Koper 

Delavnica je brezplačna! 

Čas trajanja je predvidoma 3 šolske ure. 

 
Na delavnici bodo udeleženci prejeli trike in nasvete, kako se učinkovito mrežiti in kako se izogniti 
najpogostejšim napakam pri mreženju. Poudarek delavnice bo zlasti na tem, kako priti do pravih stikov in jih 
izkoristite tako, da pride do realizacije poslovnega sodelovanja. 
 
Vsebina delavnice: 
 
1 del: Priprava na učinkovito mreženje in navezovanje stikov na dogodkih 
• Kako sebe pripraviti za učinkovito poslovne mreženje? 
• 10 najpogostejših napak pri mreženju in kako se jim izogniti? 
• Katere naloge je treba opraviti preden se gre na poslovno mreženje? 
• Kdaj se poslovno mrežiti in koliko časa temu nameniti? 
• Kako postaviti cilje, ki jih želimo doseči s poslovnim mreženjem? 
• Kako posamezniki različno dojemajo koncept mreženja? 
 
2. del: Mreženje na dogodkih 
• Kako pravilno izbrati dogodke glede na predhodno določene cilje in trenuten status? Udeležba na 
dogodku zahteva od nas veliko časa in finančna sredstva? Zakaj je toliko pomembno, katere dogodke 
izberemo? 
• Kaj vse je potrebno narediti pred udeležbo na dogodku s ciljem, da se izkoristi potencial samega 
dogodka? 
• Kako iti na dogodek, sami ali v družbi prijateljev? Kakšne so taktike mreženja v primeru, da se dogodka 
udeležimo sami oziroma v družbi nekoga? 
• Kako in kdaj priti na dogodek? Katere so prednosti, če se dogodka udeležimo pravočasno? 
• Kako na samem dogodku pristopati in spoznati nove ljudi? Bolečina večine nas je, da nimamo poguma 
pristopiti in da se obremenjujemo z napačnimi mislimi. Kako to premagati in z nasmehom pristopati do 
novih ljudi? 
• Kako odreagirati, če na dogodku poteka mreženje predobro in na enkrat spoznate 15 ali 20 ljudi? 
• Kakšna so pravila, ko se predstavljate novemu sogovorniku? Kaj je dovoljeno in kaj ne? 
• Kriteriji za ocenjevanje kvalitete in uspešnosti udeležbe na izbranem dogodku in na osnovi česa boste 
sprejeti odločitev o ponovni udeležbi? 
 
3. del: follow up - spremljanje in dodatne aktivnosti pri skrbi za svojo poslovno mrežo 
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• Kakšen je namen follow up-a? Kako ga ustrezno izvajati? 
• Kako izkoristiti neaktivnost drugih in pustiti nepozaben pečat pri svojih kontaktih? 
• Kako najučinkoviteje delati follow up pri svojih kontaktih? 
• Kakšna je procedura pravilnega follow upa, katerim 3 korakom moramo vedno slediti? 
• Kako pripraviti dober follow up mail, koliko vsebine je treba napisati in kaj naj vsebuje naš podpis? 
• Kdaj je najprimernejši čas za izvajanje follow up-a? Posamezniki izredno hitro padejo v svoj ritem življenja 
in časovna komponenta je ključna za učinkovitost follow up-a. 
• Kakšen je pomen socialnih omrežjih pri follow up? Dejstvo je, da imamo različna socialna omrežja in da le-
ta uporabljamo iz različnih razlogov. Kdaj uporabiti Facebook, Linkedin in ostala socialna omrežja pri jačanju 
poslovne mreže? 
• Kako veste, da imate resen kontakt in na kaj je treba biti pozoren, da resni kontakti dobijo potrebno 
pozornost? 
• Kakšne so aktivnosti in koraki za obvladovanje svojo poslovne mreže, ko ta postane izredno velika? 
 
 
Delavnico bo, v okviru Društva zdrav podjetnik so.p., vodil Boško Praštalo, ki že več kot 3 leta deluje kot B2B 
prodajnik in svetovalec podjetjem za vodenje prodajnih timov in uspešno navezuje stike z mreženjem. 

 
Prijave sprejemamo na  spot.obalnokraske@gmail.com  

Dodatne informacije dobite prek e-pošte: spot.obalnokraske@gmail.com oz. po tel. 05 6625834, 05 

6637582 


