
 
 
   
          Koper, 8. april 2021 

 
 
S Covidom, ki je zagotovo oslabil in dodobra pretresel globalno ekonomijo, je doseganje 

uspeha v prodaji postalo težje in bolj zapleteno. Kakšno vrednost so današnji kupci sploh 

pripravljeni plačati za nek izdelek ali storitev? Koliko zaupanja, odnosa in bližine si želijo? 

Kako v njihov prid – ne le v svoj – uporabiti sodobne tehnologije? In kako ob vsem tem 

doseči rast dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju? 

 
Vsa ta vprašanja so tesno povezana s prodajno funkcijo, ki je odgovorna za prihodke podjetja 

in ima največ opraviti s kupci. Odgovori nanje terjajo strateške odločitve vrhnjih managerjev. 

Zastaviti je potrebno novo prodajno vizijo in oblikovati mehanizme, ki omogočajo njeno 

učinkovito uresničevanje. Vendar odmevne raziskave kažejo, da imajo podjetja pri tem 

pogosto težave.  

 
Da bi vas spodbudili pri iskanju inovativnih poti v prodaji in vam ponudili tudi kakšen zanimiv 
napotek, Primorska gospodarska zbornica organizira spletni dogodek o izjemno aktualni 
temi 

 

"PRODAJA V ČASU PANDEMIJE IN PO NJEJ", 

ki bo v četrtek, 22. aprila 2021 od 11.00 ure do 12.30 ure. 

 

Predavateljica bo priznana svetovalka vodstvom podjetij dr. Amadea Dobovišek, direktorica 

podjetja Publi Una d.o.o., ki nam bo na osnovi bogatih mednarodnih izkušenj poskušala 

odgovoriti na vprašanja, s katerimi se ta hip ukvarjajo povsod po svetu. Njen gost pa bo 

ugledni manager Devid Palčič, direktor podjetja Robotina d.o.o. 

 
Ciljna skupina: lastniki mikro, malih in srednjih podjetij; vrhnji in srednji managerji; izvršni in 

sektorski direktorji, še posebej prodajni, tržni in kadrovski. 

 

 

 



Kotizacija je za člane Primorske gospodarske zbornice, Gospodarske zbornice za Severno Primorsko 

iz Nove Gorice in Notranjske gospodarske zbornice iz Postojne 100,00 EUR + DDV, za nečlane treh 

regijskih zbornic pa 130,00 EUR +DDV. V kotizaciji je vštet poseben bonus, to je izvod ene od 

najboljših poslovnih knjig "Učinkovita implementacija tržnih strategij", avtorice dr. Amadee 

Dobovišek. 

 

O predavateljici: 

dr. Amadea Dobovišek, direktorica svetovalnega podjetja Publi Una, dobitnica nagrade Feniks 

na GZS za najboljši svetovalni projekt, višja predavateljica, avtorica knjig Strateško vodenje 

prodaje in Učinkovita implementacija tržnih strategij,  ki jo je lani  žirija Združenja  Manager in GZS 

uvrstila med finalistke za Najboljšo poslovno knjiga leta. To doslej ni uspelo še nobenemu 

domačemu avtorju.  

 

Vabimo vas, da izkoristite to izjemno priložnost in gostovanje priznane strokovnjakinje s področja 

trženja. Poldruga ura druženja bo izjemno koristna naložba, sploh v teh, zelo posebnih časih za 

podjetja.  

 

Prijave na dogodek sprejemamo do srede 21. aprila 2021 preko elektronske prijavnice 

https://forms.gle/hyWg7GX7rhc2ES3KA. 

 

 
S spoštovanjem, 
 
Robert Rakar 
Direktor 
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