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ZAKAJ 
BMC INTERNATIONAL

Družba za odličnost, pod blagovno znamko BMC International, skrbi za razvoj ključnih kadrov in odličnost

vodenja od leta 2001. Pri vseh naših aktivnostih – svetovanje, treningi, coachingi - uporabljamo

najnovejša spoznanja nevroznanosti za doseganje visoke učinkovitosti procesa učenja in napredka ljudi -

po smernicah najboljših na svetu (Cambridge University in UCLA). 

Ves čas razvijamo in nadgrajujemo pristope, s katerimi navdušimo naše naročnike in njihove vodje (ki 

so nosilci kulture in odličnosti vsakega podjetja). Ponosni smo na to, da nam naši naročniki pripisujejo

naše največje kvalitete v tem, da:

• v vse aktivnosti sodelovanja prinašamo dobro energijo,

• uporabljamo in razvijamo sveže in inovativne pristope vodenja in razvoja ljudi (ki so prilagojeni

kulturi in načinu delovanja podjetja) in

• zagovarjamo odličnost kot pot (navade) in ne le kot cilj (učinkovitost).
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VSEBINA

Kako voditi za več zavzetosti in 
sodelovanja v novih časih.

05
SODOBNO VODITELJSTVO

Razvoj odličnih kompetenc 
sodobnega prodajnega specialista 
(B2B in B2C). 

08
ODLIČNOST V PRODAJI

Teambuildingi prepleteni s poslovnimi 
modeli, igrami in edutainment načinom 
dela.

11
TEAMBUILDING PROGRAMI

Vrhunski izobraževalni programi, ki 
jih prilagodimo naročniku. 

15
SPECIALNI PROGRAMI
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BMC INTERNATIONAL

izkušenj na področju razvoja
kadrov

25 LET

izvedenih vrhunskih izobraževanj in 
usposabljanj

VEČ KOT 80.000 UR

stalnih naročnikov
78% 

bralcev nasveta tedna
VEČ KOT 25.000
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SODOBNO 
VODITELJSTVO

Izvedba treningov poteka pod 
vodstvom izkušenih trenerjev, v 
sproščenem ozračju, z veliko
spodbude k razmišljanju, debati in 
praktičnih situacijah in primerih iz
vodenja.

KAKO?

Vodja, ki se ne ukvarja
z razvojem sodelavcev, 

si ne zasluži naziva vodja. 
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PROGRAM 
SODOBNO VODITELJSTVO
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• Razumevanje in sprejetje svoje vloge in poslanstva vodje.

• Nadgradnja vodstvene čustvene inteligence za še večjo učinkovitost v ustvarjanju 

dobrega delovnega vzdušja, zavzetosti in posledično produktivnosti sodelavcev.

• Okrepitev vloge vodje in suverenosti zaradi veščin in prijemov, ki jih bodo na 

treningu spoznali, trenirali in osvojili.

• (O)krepitev zavzetosti, predanosti in odgovornosti za rezultate pri sodelavcih.

• Okrepitev zavedanja pri sodelavcih v ekipi, da so del celote in da vsako dejanje 

šteje.

• Krepitev dobrega delovnega vzdušja na delovnem mestu in razvijanje svojih 

sodelavcev, da bodo pri delu še boljši, bolj samostojni in usklajeni s cilji in 

vrednotami podjetja.

• Povečanje samozavesti v vodstveni vlogi z novimi veščinami in prijemi.

• Dodatna motivacija in zavzetost pri uvajanju novih vodstvenih pristopov.

• Vodje se napolnijo z dobro energijo, da so lažje kos vodstvenim izzivom.

• Vodje bodo bolj uživali v svoji vlogi in se manj ‘sekirali’ ter nastopali (še) bolj 

iskreno, odločno in pogumno.

KORISTI 
PROGRAMA

zavzeti zaposlenih dosegajo 

24% 
višjo produktivnost 

vir: Gallup
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Veseli bomo vašega klica: 

051/399-036



ODLIČNOST 
V PRODAJI

Udeleženci BMC Prodajnih akademij
skozi več modulov izobraževanja in 
stalno podporo BMC ekipe razvijajo
veščine in navade, s katerimi
prodajajo bistveno več, bolje in lažje.

KAKO?

Odlični prodajalci so graditelji odnosov, 
ki zagotavljajo vrednost in 

pomagajo svojim strankam 
do zmage. 
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PROGRAM 
ODLIČNOST 
V PRODAJI

MODUL 1
SODOBNI PRODAJNI PROCESI IN TEHNIKE / POZNAVANJE SVOJEGA TERENA

MODUL 2 
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE, KI PREPRIČAJO IN NAVDUŠIJO

MODUL 4
UČINKOVITA PRIPRAVA IN ODLIČEN PRVI VTIS

MODUL 3
NASTOPANJE Z ENERGIJO

MODUL 5
ODKRIVANJE PRODAJNIH PRILOŽNOSTI IN 
PRIPRAVA PONUDBE

MODUL 6
PREDSTAVITEV PONUDBE IN 
PSIHOLOGIJA POGAJANJ

MODUL 7 
UČINKOVITA KOMUNIKACIJA PO TELEFONU 
ALI VIDEOKLICU

MODUL 8
ZAKLJUČEVANJE PRODAJE IN CRM STRANK

MODUL 9
DODATNA PRODAJA IN SKRB ZA STRANKO

MODUL 10
ZMAGOVALNA PRODAJNA EKIPA 
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• Z BMC prodajno akademijo vam pomagamo razviti izjemno prodajno

ekipo, ki bo najboljša »reklama« za vaše stranke, uspešnost in ugled

vašega podjetja.

• Poznavanje prodajnih tehnik in orodij.

• Izboljšanje komunikacijskih kompetenc.

• Boljše prilagajanje različnim tipom strank.

• Iskanje in prepoznavanje prodajnih priložnosti.

• Obvladovanje pogajalskih tehnik.

• Večja samozavest, motiviranost in prepričljivost.

• Povečanje uspešnosti prodajnih razgovorov.

• Izboljšani prodajni rezultati in zadovoljstvo strank.

CILJI
PROGRAMA

BMC nasvet: 
ABC  

Always Be C  lose /ing
Bolj boste stranki ”blizu”,

večja je verjetnost, da sklenete
posel = partnerstvo.

2

2
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BMC 
TEAMBUILDINGI

Medsebojno zaupanje. 

Krepitev motivacije in zavzetosti. 
BUILDING

Krepitev zmagovalne miselnosti. 
BOOSTING

BONDING
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87%

BMC TEAMBUILDING 
OD DOBRE DO IZJEMNE EKIPE

Program je pripravljen za vse ravni vodenja. Namen programa
je povezati vodstveno ekipo ali povezati različne ravni
vodenja. Je unikaten program, ki povezuje in sinhronizira vsak
tim.

TEAMBUILDING ZA VODSTVENO EKIPO

TEAMBUILDING KOMUNIKACIJE, 
KI POVEZUJE IN GRADI ODNOSE

Program je namenjen vsem, ki skrbijo za stranke in 
da bodo v prihodnje še bolje delovali pri
izpolnjevanju pričakovanj strank ter prodali še več. 
Spoznali bomo moč timskega dela in kje smo lahko
še boljši v timski odličnosti. Cilj programa je 
okrepite učinkovitosti in produktivnosti prodajnih
specialistov.

PRODAJNO POSLOVNI TEAMBUILDING

S programom bomo spoznali definicijo timskega dela 
in pomen medoddelčnega sodelovanja. Program 
temelji na zavedanju odgovornosti za lastne in 
skupne rezultate. Rdeča nit programa je zmagovalna
miselnost v izjemnih ekipah.

OD SODELAVCEV DO ZAVEZNIKOV -
ANTIVRTIČKANJE

vodij kot vzrok za napake pri delu
navaja pomanjkanje sodelovanja 
ali komunikacije

MEDGENERACIJSKI TEAMBUILDING

MOTIVACIJSKI TEAMBUILDING
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IZJEMNE KORISTI TEAMBUILDINGA

SMO EKIPA

Lahko smo veliko boljši in delamo 
lažje, ko sodelujemo. 

SODELUJEMO

Imamo različne talente, spretnosti in 
izkušnje in vsak je koristen.

VSI SMO KORISTNI

Okrepitev zaupanja in sproščenega 
sodelovanja / »anti-vrtičkanje«.

SI ZAUPAMO

Zavedanje, da smo vsi v istem dresu in 
se borimo za skupne cilje in prihodnost.

Izboljšanje vzdušja in pripravljenosti 
za sprejemanje eden drugega.

VPLIVAMO NA VZUDŠJE

Krepitev zavedanja, da:
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UDELEŽENCI SO NAVDUŠENI, SAJ SO TB:

fizične aktivnosti in zdrava prehrana
DOBRO RAZGIBANI

kreativni izzivi, vodstvene 
provokacije, igre,...

MOŽGANSKO AKTIVNI

timske delavnice, izzivi in igre
VSEBINSKO IN MISELNO POVEZOVALNI

povečanje zavzetosti, spodbujanje inovativnosti, 
»prevetritev« procesov vodenja, nove navade,...

FOKUSIRANI NA KONKRETEN IZZIV

z veliko dobre in zmagovalne 
energije.

ZABAVNI, POUČNI IN RESNIČNO DOŽIVETI
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3X VEČ 
ENERGIJE 

DO KONCA ŽIVLJENJA

MEDGENERACIJSKA 
SINERGIJA IN 

SODELOVANJE

TIME 
MANAGEMENT

LRP 
Z ODLIKO

OD DOBREGA 
DO IZJEMNEGA 

SESTANKA

KOMUNIKACIJA, KI 
POVEZUJE IN 

GRADI ODNOSE 

spremenimo 
medgeneracijske 
izzive v prednosti

upravljanje sebe znotraj časa, 
ki nam je na voljo

SPECIALNI 
BMC PROGRAMI

doživetje z fokusom na 
napredku in krepitvi 

dragocene življenjske 
energije

z odlično izpeljanim letnim 
razvojnim pogovorom do 

okrepitve motivacije, 
zavzetosti in predanosti 

zaposlenih

sestanek, kot orodje motivacije 
in soustvarjanje odličnih 

rezultatov 

odlična komunikacija, kot 
ključ do medsebojnega 

spoštovanja, sodelovanja in 
visoke produktivnosti
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kako kljub razdalji ostati
povezan s podjetjem in 
odlično opraviti svoje

delo

za več zavzetosti in 
odlične rezultate

SPECIALNI 
BMC PROGRAMI

otresite se 
stresa, 

preden on 
strese vas

ANTISTRESNA 
DELAVNICA

POSLOVNI 
COACHING

UČINKOVITO DELO 
OD DOMA

Zasebno in poklicno življenje
z roko v roki. 

Več jasnosti v razmišljanju 
in delovanju. 

Kako navdušiti svojo ciljno 
publiko. 

Več poguma za prave 
odločitve. 

Psihologija vodenja. 

Ostali specialni programi:
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BMC 
KONTAKT

Vodja pisarne, projektov in izobraževanj
T: 051/399-036 
M: maja.vovk@bmcint.si 

MAJA VOVK

Vodja marketinga in grafična oblikovalka
T: 051/637-199
M: milena.zunec@bmcint.si 

MILENA ŽUNEC

www.bmcint.si
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