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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico 

 »Kako krepiti poslovno mreženje« 
 

 v SREDO, 10. junija 2020 ob 9. uri  
ki bo potekala v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2, 6000 Koper.   

 
Delavnica je BREZPLAČNA in bo trajala 2 šolski uri! 

 

Povečajte uspeh svojega podjetja s pravim znanjem in novimi veščinami mreženja! 

Verjamemo, da je v poslu ob pravih ljudeh vse veliko lažje! V poslu je mreženje ključno za vaš dolgoročni 

poslovni uspeh. Ko posel cveti, nam je vse samoumevno, prav tako poslovno mreženje. Žal pa se šele v težkih 

trenutkih in ob izrednih situacijah začnemo zavedati, kako pomembno je imeti kvalitetno poslovno mrežo. 

Cilj delavnice je ozavestiti poslušalce, da ima poslovno mreženje neomejen potencial. 

Vsebina delavnice: 

• Kaj je poslovno mreženje in prvine dobrega poslovnega mreženja.  

• Kako biti motiviran za dolgoročno poslovno mreženje.  

• Pomen družbenih omrežij in družbenih veščin pri mreženju. 

• Zakaj je followup pomemben in kakšni so primeri iz prakse?  

• Kakšen je pomen povezovanja in deljenja svojih kontaktov drugim?  

• Kakšna mora biti naša miselnost pri povezovanju kontaktov? 

Vzemite prihodnost v svoje roke in začnite načrtno graditi svojo poslovno mrežo. Na delavnici poslovnega 

mreženja boste varno in zanesljivo osvojili vse potrebne veščine in znanja za kvalitetno dolgoročno grajenje 

poslovne mreže.  

Predavatelj bo Boško Praštalo, ki z več kot 20-letnimi prodajnimi iz-
kušnjami, rad povezuje prave ljudi. V zadnjih letih svojo strast do po-
slovnega mreženja prenaša tako na posameznike kot na podjetja. 
 
Delavnica je namenjena že delujočim podjetjem in potencialnim 
podjetnikom, ki se pripravljajo za vstop v podjetništvo.   
                                                                         
Delavnica je brezplačna. Vljudno vabljeni. 
 

Prijavite se lahko najkasneje do 9. junija 2020 preko spletne prijavnice. Dodatne informacije lahko dobite po 
tel.: 05/ 662 58 34 oz. po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com.  
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