
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javne agencije 
 

 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije v okviru dogodka FestINNO organizira brezplačno on-line 

delavnico 

 »Učinkovito poslovno komuniciranje in pogajanje« 
  

v SREDO, 26. maja 2021 od 10. do 12. 45 ure,  
preko spletnega orodja ZOOM. 

 
Delavnica je BREZPLAČNA! 

 
Na delavnici boste udeleženci spoznali kako komunicirati jasno in konsistentno, tako znotraj podjetja kot 
tudi s strankami. Spoznali boste, kako uporabljati neverbalna sporočila in govorico telesa, kajti 
komunikacija daleč presega uporabo besed.  
 
Ni dobrega posla brez učinkovitih pogajanj, zato bo govora tudi o tem, kako doseči s stranko sporazum, 
ne da bi ogrozili prihodnjo komunikacijo in sodelovanje. V poslu ne dosežemo tega, kar si zaslužimo, 
temveč to, kar si izpogajamo! 
 
 
Delavnica je namenjena  podjetnikom (MSP) in potencialnim podjetnikom. 
 
PROGRAM DELAVNICE: 
 
10:00  -    12:45  

 

 Temelji uspešnega poslovnega komuniciranja. 

 Verbalna in neverbalna komunikacija. 

 Asertivna komunikacija in aktivno poslušanje. 

 Pogajanja kot načrtovan proces: pogajalske tehnike. 

 Lastnosti dobrih pogajalcev. 

 Obvladovanje težkih situacij pri pogajanjih. 
 

Delavnico bo izvedla predavateljica Mateja Milost, direktorica svetovalnega podjetja Fimago in 

predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, ki že 25 let deluje na področju izvoznega svetovanja, 

internacionalizacije in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 250 

domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge in izboljšanju trženjskih aktivnosti. 

 

Potek delavnice: 

Delavnica bo potekala v ON-LINE obliki v živo med 10.00 in 12.45 preko spletne aplikacije ZOOM. 

Potrebna je predhodna prijava. Na delavnico se prijavite na https://www.eventbrite.com/e/ucinkovito-

poslovno-komuniciranje-in-pogajanje-tickets-153536404519 

  

Število mest je omejeno! 
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Dodatne informacije lahko dobite pri ORA Krasa in Brkinov d.o.o., svetovalka Dolores Kovšca,  tel.: 051 

424 532 oz. po e-pošti: dolores.kovsca@ora.si. 

 

 

 

                

V sredo, 26. maja 2021 prihaja že dvanajsti podjetniški dogodek - FestINNO -  festival inovativnosti, ki 
združuje ZABAVO in INOVATINOST.  

Dogodek, ki ga je lani preko spleta obiskalo preko 750 študentov, dijakov, podjetnikov, strokovnjakov 
in zainteresirane javnosti iz Slovenije in tujine zaradi specifičnosti razmer poteka ponovno preko sple-
ta.  
 
Bogat program dogodka, ki obsega 20+ delavnic, okroglih miz, predavanj, razprav ali predstavitev z 
domačimi in tujimi predavatelji, izkušenimi podjetniki, kreativnimi študenti in drugi praktiki je namenjen 
vsem, ki jih zanimajo sodobne teme in izzivi povezani s podjetništvom in inovativnostjo kot so:  

 intelektualna lastnina,  

 crowdfunding (množično financiranje) 

 podjetništvo kot karierna odločitev 

 poslovni modeli 

 socialno, družinsko in trajnostno podjetništvo 

 servitizacija 

 predstavitve uspešnih podjetniških zgodb 

 podporne storitve in organizacije podjetniškega podpornega okolja. 
 
Dogodek organizira UP, Fakulteta za Management, ob so-organizaciji Univerze v Udinah, podpori Spirita 
in MGRT ter vrste drugih soustvarjalcev in izvajalcev posameznih delavnic, ki vsako leto zvesto pomagajo 
krepiti in razvijati podjetniški duh. Prireditev je bila lani nominirana tudi kot nacionalna zmagovalka na 
Natečaju Evropske komisije za spodbujanje podjetniškega duha.  
 
Podrobnejši program je dosegljiv na spletni strani: www.inno.si/festinno. Udeležba je na vseh 
dogodkih brezplačna. Potrebna je predhodna prijava.  Dogodki potekajo preko spletnih platform 
Zoom in Teams. 
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