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REACH FOR THE STARS, BE THE STAR!

VPLIVNO KOMUNICIRANJE
optimizirajte komunikacijske veščine vaših ključnih zaposlenih, da bodo vedno obvladali svoj 'pitch'!

Gre za izobraževanje, ki osvetli znanje ključnih principov delovanja vplivanja in
prepričevanja skozi retoriko ter pomaga ljudem dosegati rezultate za vaš posel.
ZAKAJ?
Ker niso samo vaše prodajne ekipe tiste, ki prodajajo! Vsi prodajamo ideje, nadgradnje,
spremembe poslovnih rešitev, sistemov, projektov, kot tudi svoje unikatne načine mišljenja in
delovanja. Zato morajo vsi vaši kadri obvladati veščino pičanja - česarkoli, komurkoli,
kadarkoli!

KOMU je izobraževanje namenjeno?

Trening je zasnovan za vaše ključne kadre
in top talente, ki timsko delujejo in
utrjujejo vašo pozicijo na trgu.
za ključne poslovne time / prodaja & biz
dev, marketing, R&D, kakovost, finance
za manjše ekipe / cross-field
za specifične time (samo prodajniki,
produktni spec., projekni vodje ipd.)
Cilj izobraževanja je vaše ključne kadre naučiti
veščine ciljno usmerjene & prodajno
naravnane komunikacije z namenom, da
izboljšajo rezultate in produktivnost.
Ker je nekaj najhujšega v tem poslovnem svetu
to, da vaš ključni kader neuspešno komunicira
svoje ideje, ne prepriča in s tem ne pridobi
zaupanja ali sodelovanja ključnih deležnikov.

KJE bodo to znanje uporabljali?

Veščine vplivnega komuniciranja podjetjem
koristijo povsod, kjer lahko komunicirajo
poslovne rešitve, blagovno znamko, vrednote in
ključno diferenciacijo, da utrdijo svoj položaj na
trgu.
Veščine vplivnega komuniciranja vam
koristijo na vsakem sestanku, klicu, e-mailu,
družbenih omrežjih, predvsem pa:
na poslovnih sestankih & pogajanjih
na prodajnih pogovorih & pogajanjih
pri spletni korespondenci in telefonskih klicih
za pripravo promocijskih materialov
pri pisanju za družbena omrežja ipd.

KAJ se bodo naučili?

Naučijo se navduševati in 'prodajati' tako,
da ne delujejo 'prodajalniško'!
Naučijo se identificirati PROBLEM &
POTREBE svojih strank & poslovnih
partnerjev, da imajo ves čas v ospredju
rešitve po meri sogovornika!
Naučijo se tehnike BRIDGE THE GAP, kar
pomeni, da znajo ideje in rešitve predstaviti
kot orodje, strategijo oz. način za doseganje
sogovornikovega cilja.
Naučijo se navduševati z retoriko in voditi
pogovor z uporabo moči zgodbarjenja
(storytelling) - naučijo se 'voditi' z besedami.
Naučijo se, kje, kdaj in kako uporabljati
učinkovite pozive k akciji (CTA), da efektivno
zaključujejo in hitreje ustvarijo rezultate!

KAKO poteka izobraževanje?

Izobraževanje je sestavljeno iz 4 DELAVNIC +
finalne predstavitve.
PRVI TERMIN
Psihologija potreb publike
DRUGI TERMIN
'Preko vrzeli' z učinkovito PITCH strukturo
TRETJI TERMIN
Ostrenje veščin pripovedovanja zgodb in
vodenja z besedami
ČETRTI TERMIN
Veščine javnega nastopanja za karizmatično
predstavitev
FINALNA PREDSTAVITEV

MESEČNI
PITCHING & STORYTELLING
IZZIV
Najbolj učinkovit način za pridobivanje novega znanja je delovanje! Na tem
izobraževanju se vaše ekipe učijo vplivnega komuniciranja preko dela na vaših realnih
poslovnih rešitvah!
OBLIKUJEJO & PREZENTIRAJO PRAVI PITCH!

Pičajo lahko poslovno idejo - idejo za nov produkt - nadgradnjo obstoječe poslovne rešitve - za
marketing - za prodajo - za nov trg - udeleženci v skupinah gradijo pitch realnih poslovnih rešitev in
poslovnih priložnosti - na istem projektu gradijo 4 tedne izobraževanja o veščinah vplivanja in
prepričevanja!
1. termin - KDO JE VAŠA PUBLIKA?

Nekateri temu rečejo osredotočanje na potrebe kupca - jaz temu pravim
'vodenje duše z besedami'. Če želite voditi z besedami, morate pokazati,
da razumete probleme in potrebe vaše publike oz. sogovornikov. Izkazati
morate poglobljeno poznavanje stiske in posledic, ki jih nerešena težava
povzroča, hkrati pa jih vpeljati v stanje rešitve.
2. termin - KAJ JE STRUKTURA PITCHA?

Kaj sploh pomeni beseda pitch? Pitch je vsak prodajni pogovor oz. vsak
pogovor z vnaprej zastavljemim izidom. Kar je skoraj vsak poslovni
pogovor. Razumevanje psihologije in logike prodajnih pogovorov je
ključno, če želite vzpostaviti dober stik v prvih dveh sekundah, interes v
prvi minuti in zaupanje do zaključka pogovora, ki vodi v akcijo!
3. termin - KAKO PREPRIČATE Z ZGODBAMI?

Zgodbe so znanstveno dokazano 90% bolj zapomnljive od nanizanih
dejstev. Točno zato vplivno komuniciranje uporablja tehnike
pripovedovanja, ki vam pomagajo plastično predstaviti dejstva in
številke. Naučili se boste osnovnih pravil zgodbarjenja - kako izbrati
pravo zgodbo ob pravem času, da poudarite bistvo!
4. termin - KAKO NASTOPITE S PREZENCO!

Nihče si ne želi tresočega glasu. Vsak si želi ustvariti dober vtis - ko
prezentiramo, ko sestankujemo, ko se spoznavamo z ljudmi. Na tem
terminu se naučite ključnih tehnik napredne retorike in javnega
nastopanja, ki vam bodo omogočale, da izpadete kot totalni profi v vsaki
situaciji!

MESEČNI
PITCHING & STORYTELLING
IZZIV
INFORMACIJE O POTEKU IZOBRAŽEVANJA

4 tedni - 4 termini - 4 ure
izobraževanja in vaj
+ 2 uri za finalne predstavitve
kamor lahko povabite vse zaposlene,
in lahko jo tudi posnamete na video.
Maksimalno št. udeležencev je 25 (5 skupin)
Minimalno št. oseb v eni skupini je 2
Vsaka skupina ima določenega vodjo, ki skrbi za:
- enakomerno porazdelitev dela,
- vključevanje vseh članov tima v kreativno viharjenje,
- organizacijo skupinskega dela izven terminov izobraževanja,
- odprta vprašanja, komunikacijo ipd.
Tema se izbere na začetku izobraževanja.
Vsaka skupina pripravi kratek dokument:
- opis poslovne rešitve
- opis publike
- imena članov tima
Trajanje PITCHA je 10 minut.
Vsak član tima prezentira en del strukture pitcha.
Vsi morajo prezentirati.
Izobraževanje je lahko organizirano kot tekmovanje.
Najboljša ekipa lahko dobi manjšo nagrado.
Tekmovanje lahko je - lahko ni skomunicirano.
Na koncu izobraževanja vsi dobijo certifikat
opravljenega izobraževanja.
VREDNOST PROGRAMA
3.200,00 EUR + ddv
Plačilni pogoj je 100-odstotni avans
Po prejemu avansa se termini izobraževanja bukirajo.
Na željo naročnika se lahko naknadno tudi prestavijo.
Lokacijo zagotovi naročnik
Možna je hibridna izvedba / zoom izvedba.
Skupinsko delo se uredi po prostorih (mehurčki) in coachinja prehaja med njimi.
Skupen prostor mora biti zagotovljen za prvi del vsakega termina (predavanje).
Glede na epidemiološke razmere se izvedba prilagaja.

META
GROŠELJ
NLP Master Coach
SDI Relationship Intelligence Trainer
ACE Coach / Accredited Company Executive Coach
for Professional Public Speakers Academy, UK
Sem pisateljica, predavateljica, trenerka retorike,
coachinja. Zavzeta sem pomagati strokovnjakom in
timom premagovati ovire, blokade in saboterje
njihovih notranjih svetov, da se pozicionirate kot goto strokovnjaki in prepričljivo uporabite svoj glas.
Moja specializacija je področje vplivnega
komuniciranja - retorike in pičinga –, ki se je začela
dogajati leta 2016, ko sem kot Academy Coaching
Executive več kot dve leti urila strokovnjake s celega
sveta na Akademiji profesionalnih javnih govorcev
Andyja Harringtona v Veliki Britaniji.
Kot govorka sem se pilila na mnogih seminarjih in
konferencah pri nas in v tujini. Poznajo me kot "tisto
energično" predavateljico. Prve izkušnje z
govorništvom segajo v moja dvajseta leta, ko sem
vodila radijske oddaje, prvi del kariere pa sem
zgradila v marketingu, kjer me je obsedalo
pozicioniranje blagovnih znamk.
Zame je pič retorika več kot golo javno
nastopanje, ker vključuje psihologijo vplivanja in
prepričevanja. Gre za prodajno komponento
komuniciranja, ki je izjemnega pomena za
poslovni svet.
Moji klienti mi povedo, da sem kot coach zelo
direktna, da ne izgubljam časa in da jim je bila moja
pomoč koristna. To so pokazali tudi njihovi prodajni
rezultati.
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