
 
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 organizira brezplačno delavnico na temo 

»Mreženje za uspešno rast poslovne in socialne mreže« 
 

v četrtek, 05.09.2019 ob 13.30 uri  

v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 

Delavnica je brezplačna! 

Čas trajanja je predvidoma 2 šolski uri. 

 
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 
• Kako sebe pripraviti za učinkovito poslovne mreženje? 
• 10 najpogostejših napak pri mreženju in kako se jim izogniti? 
• Kako izkoristiti mreženje za osebno rast? 
• Kako postaviti cilje, ki jih želimo doseči z mreženjem? 
 
2 del: Sistematično grajenje poslovne in socialne mreže, udeležba na dogodkih & follow up 
• Kdo od toplih kontaktov nam lahko pomaga pri uresničevanju postavljenih ciljev in s kom je treba 
govoriti, da pridemo do končnega uspeha? 
• Kako pravilno izbrati dogodke glede na predhodno določene cilje in trenuten status? 
• Kako iti na dogodek, sami ali v družbi prijateljev? Kakšne so taktike mreženja v primeru, da se dogodka 
udeležimo sami oziroma v družbi nekoga? 
• Kaj narediti po dogodku in kako najučinkoviteje delati follow up pri svojih novih kontaktih? 
• 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? 
• Kaj je rdeča nit mreženja in zakaj je ključno, da to postne del našega vsakdana? 
 
Delavnico bo, v okviru Društva zdrav podjetnik so.p., vodil Boško Praštalo, ki že več kot 3 leta delujem kot B2B 
prodajnik in svetovalec podjetjem za vodenje prodajnih timov in uspešno navezujem stike z mreženjem. 

 
Prijave sprejemamo na e-mail dolores.kovsca@ora.si do 2.9.2019.   

Dodatne informacije dobite prek e-pošte: dolores.kovsca@ora.si oz. po tel. 05 73 44 362 ali 051 424 

532. 
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