NEWAYS – nove poti do uspeha!

Prisrčno pozdravljeni!
Kdor želi biti dolgoročno učinkovit,
mora čim prej postati uspešen.
Podjetniki, vodilni v podjetjih, prodajalci in sodelavci na različnih funkcijah
so dandanes soočeni s plazom izzivov: Spremembe na trgih, rast zahtev
kupcev, pritiski na stroške, povečanje učinkovitosti, časovni pritisk, …
Vse to nam ljudem prinaša velike zahteve in izzive. V prihodnosti moramo
še močneje uporabiti vse potenciale s katerimi smo opremljeni.
Človek je postal za veliko podjetij faktor uspeha št.1. Naučiti se moramo
še hitreje učiti in nas s tem pripraviti na ustvarjanje prihodnosti.
Ali ste pripravljeni?
NEWAYS – nove poti v prihodnost!

Čas teče.
In ti človek?
Stanislav Jerzy Lec

Našo nalogo pri tem vidimo v tem, da Vas in Vaš tim podpremo z našimi
dolgoletnimi izkušnjami, da skupaj z vami razvijamo človeške potenciale.
Skupaj z vami kreiramo potrebno poslovno okolje – zato, da je človek
lahko uspešen.
Veselimo se vas!
Andrej Plevnik, udis, NLP master coach
nosilec Neways franšize za Slovenijo
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Načela

Analiza!

Poslanstvo
V središču našega delovanja je človek v poklicnem okolju. Podjetjem pomagamo
ustvarjati in ohranjati ravnovesje med različnimi kriteriji, ki so bistveni za uspeh
podjetja. Ob spremembah našim strankam stojimo ob strani, skupno rešujemo
težave in pomagamo pri hoji po »novih poteh«.

- Ali nam uspeva motivirati naše zaposlene

- Ali naše stranke čutijo, da so njihove
potrebe bolj pomembne od lastnosti naših

za doseganje ciljev podjetja?

produktov?

- Ali imajo naše vizije dovolj moči za izzive
prihodnosti?
- Ali se razpoznavno razlikujemo od

- Ali nam uspeva navdušiti naše stranke?
- Ali zahtevamo in spodbujamo podjetniško
razmišljanje naših sodelavcev?

konkurence?

Izkušnje iz prakse

- Ali naša organizacijska struktura podpira
Moč, da vam pomagamo, črpamo v naših več kot 15-letnih domačih in mednarodnih
izkušnjah. Smo ustvarjalci impulzov. Priložnosti za prihodnost nastajajo iz preteklih
izkušenj vseh udeleženih. Velike naloge se rešijo samo s skupnimi močmi.

naš uspeh?

- Ali strateško izobražujemo sodelavce?
- Ali živi mrežno razmišljanje in sodelovanje
med oddelki?

- Ali smo v kriznih obdobjih sposobni hitro
uvajati spremembe?

- Ali izkoriščamo probleme kot možnost za
izboljšave?

- Ali spodbujamo razvoj in kreativnost?

Na začetku stoji cilj …
Vsako podjetje je unikat, tudi vaše. Njegova zgodovina, njegovi ljudje, kultura pa

- Ali se s strankami pogovarjamo bolj

- Ali nudimo ambicioznim sodelavcem
možnost razvoja kariere?

o učinkih kot o cenah?
- Ali dovolj aktivno negujemo odnose

- Ali naša kultura vodenja prispeva k
atraktivnosti uspešnega delodajalca?

s strankami?

tudi priložnosti in možnosti. Najbolje spodbujamo ljudi individualno. Enako velja
tudi za podjetja.
Skupaj z vami razvijemo za določeno obdobje koncept in program sestavljen iz
analize, ciljev, nalog, preverjanja napredka in
intenzivnega skupnega dela.
Pod tem razumemo delo v postopnem vztrajnem
procesu z jasnim namenom, jasnim ciljem in

… na koncu uspeh!

jasnimi zahtevami.
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Koncept

Velike naloge se rešijo samo s
skupnimi močmi
Naša ponudba storitev obsega:

Ko se vizije in izkušnje iz preteklosti povežejo s potenciali vseh udeležencev,
nastanejo iz tega realne možnosti in poti za prihodnost. Vsaka pot je mnogo
lažja in popotovanje mnogo lepše, kadar lahko pri tem vsi aktivno sodelujejo.
Zato je najpomembnejša vrednota: možnost za so-oblikovanje uspeha
podjetja.

Svetovanje
Sodelujemo s podjetji in gospodarskimi organizacijami vseh vrst ter velikosti.
Kompetentno lahko svetujemo na naslednjih področjih:
- realna ocena položaja
- temeljita in premišljena strategija podjetja

Naloga skupine NEWAYS je izboljševanje procesov v podjetjih. Ljudi najprej
pripeljemo do tega, da lahko znotraj procesa vidijo nove poti tudi zase. Nato
sprostimo njihove misli. Odločitev o uspehu ali neuspehu je pogosto v ljudeh

- skrbno narejen osnutek strukture podjetja
- priprava ciljnih prodajnih strategij
- na dosežke orientirana ter učinkovitosti naklonjena kultura podjetja

Trening

samih. Uspeh najprej nastane v glavi.

Vsi pomembnejši dosežki izhajajo iz glav ustvarjalnih ljudi. Kdor zna ob ideji tudi
Delo skupne NEWAYS se je doslej pokazalo kot zelo dobro v mnogih manjših,

jasno določiti cilje, dosledno hoditi po poti do cilja, kdor vidi spremembe, kot

srednje velikih podjetjih in koncernih.

možnosti ter izzive, je na poti v uspešno prihodnost.
Treniranje pri delu »Training on the job« – oz. »Learnig by doing« je čarobna

Iz teh izkušenj črpamo moč, s katero lahko pomagamo tudi Vam.

formula, saj omogoča neposredno uporabo novega znanja ob nalogah v realnem
delovnem okolju.

Podrobni koncept

Treniranje je usmerjeno k podpiranju posameznika, da bo še močnejši tam, kjer
je že dober in da bo lahko v sebi našel motiv ter sprostil moči za nove poti.

Analiza
Osnovni
koncept
- Cilji/potrebe
- Ciljne skupine
- Časovni okvir
- Stroški

- Organizacija prodaje
- Organizacija vodenja
- Potenciali sodelavcev
- Simulacija prodajnega
procesa Sim:Vendo®

- Teme
- Ukrepi
- Metodika
- Vključitev vodilnih
- Kontrola rezultatov
in novi cilji

Coaching
NEWAYS podpira delavce s posebnimi nalogami tudi individualno s
coachingom. Posameznikom pomagamo najti nove poti pri zahtevnih situacijah.
Še posebej takrat, ko so zaradi katerega koli razloga »prepuščeni sami sebi«. Pri
coachingu želimo klientu omogočiti čimboljši izkoristek njegovih že razpoložljivih
potencialov ter pridobitev profesionalnosti in samozavesti pri premagovanju
težkih poslovnih situacij.
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Uspešna prodaja
Naravnanost
Management
prodaje
- Cilji podjetja
- Prodajni cilji
- Sprejemanje ciljev
in odgovornost
- Cilji sodelavcev
- Planiranje kupcev

-

Osebna naravnanost do/na:
- Samega sebe (določitev obstoječega stanja)
- Drugih (strank, kolegov, predpostavljenih, ...)
- Lastnega položaja / dejavnosti v podjetju
- Sprememb
- Oblikovanja prihodnosti /premagovanja preteklosti
- Razmišljam o problemih ali o priložnostih

Uspeh

- Planiranje produktov
- Doseganje ciljev
- Aktivnosti in spisek ukrepov za
doseganje ciljev
- Usmerjanje prodaje in kontroling

Relating

- Profil uspešnega prodajalca
- Kje so moje močne strani /
šibke strani?
- Kje se začne uspeh?
- Naše vedenje določajo
predstave

Management odnosov s kupci
Načrtni razvoj kupca
Izgradnja informacijskega sistema
Delitev vlog pri kupcih
Raven odnosov - osebna raven v odnosu do stranke
Strategija negovanja kupca
Aktivna popolna referenca

Telefoniranje
Retorika in prezentiranje

Strateško pridobivanje
novih kupcev
Analiza trga
- Trendi in razvoj trgov
- Analiza konkurence
- Analiza glavnih konkurentov in njihovo
pozicioniranje
- Naravnanost na nove kupce

Razvoj kupcev

- Strategija nagovora(mailing, osebni
kontakt, aktivna referenca)
- Telefonska in osebna akvizicija
- Prvi stik s kupcem
- Predstavitev našega podjetja
- Obravnava ugovorov in ovir

Predstavitev
produkta
in ponudbe

Tehnike pogajanja
-

-

Vodenje prodajnega razgovora
Analiziranje potreb - tehnike spraševanja
Ozavestimo potrebo
Razgovor z različnimi partnerji

Cena
-

Osebna naravnanost v zvezi s ceno
Argumentiranje koristi
Obravnava ugovorov in izgovorov
Obvladovanje pritiskov na ceno in
rabati
- Moč prepričevanja in sposobnost
vztrajanja

Priprava gradiv in podlag
Uporaba prezentacijskih pripomočkov
Osebno delovanje in osnove retorike
Predstavitev kupčevih koristi
Alternativa: Videocoaching

Alternativa: Sim:Vendo® Videocoaching

Reklamacije in
zadovoljstvo kupcev
-

- Analiza naših prednosti in slabosti
- Analiza prodaje storitev in produktov po kupcih
- Segmentiranje kupcev glede na individualne
kazalce
- A,B,C,D kupci
- Potencial in produktna strategija glede na kupca

Mentalna moč
v prodaji

Predlogi
- Razvoj podjetja skozi predloge
- Pokažimo na potencial za
izboljšave in koristi
- Izdelava konceptov in rešitev
problemov

Strategija podjetja glede reklamacij
Organizacija in potek reklamacij
Osebna naravnanost do reklamacij
Vodenje reklamacijskih razgovorov
Mystery shopping
Ankete kupcev
Ovrednotenje in analiza
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-

Orodja za samomotivacijo
Pozitivno razmišljanje
Življenjski motivi, vrednote
Metode za priklic pozitivnih
čustev
- Soočanje z jezo in kontrola
energije

- Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
- Osebno delovanjena druge: povratna informacija
in optimiranje
- Avtentičnost: Modulacija, gestika, mimika
- Drža,glas, dihanje, artikulacija
- Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
- Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
- Strah pred nastopom

Zaključek
- Volja za uspeh
- Zagotovite stranki občutek
varnosti
- Doslednost pri vodenju
razgovora
- Sklenimo, zaključimo posel
- Ostanimo konkretni
- Ugovori

-

Osebno
delovanje
na druge

Organizacija dela in časa
-

- Elementi osebnega delovanja
- Spoznanje lastnega delovanja
- Izboljšanje osebnega
delovanja
- Povečanje samozavesti in
samozaupanja

Planiranje obiskov in poti
Koliko časa porabim za katerega kupca
Planiranje razgovorov
ABC organizacije časa

Timsko delo v prodaji
- Področna / procesna
organiziranost
- Sinergije v podjetju
- Faktorji uspeha v timu
- Sposobnost dela v timu

- Osebna naravnanost do
timskega dela
- Notranji / zunanji prodajni timi
- Samopodoba/slika drugih/
slika tima
*outdoor/ indoor vaje
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Vedenje in vodenje razgovora
Osebna naravnanost
Uspešna priprava
Akvizicija -pridobivanje novih strank
Dogovarjanje terminov
Obravnava ugovorov
Uspešno klicanje po ponudbah

-

Komunikacija
v prodaji

Komunikacija v prodaji
Pot sporočila
Raven sporočila / raven odnosa
Motnje v komunikaciji
Aktivno poslušanje
Kultura povratne informacije
Zavedanje in interpretacija

Uspešno vodenje
Filozofija in
stili vodenja

Ciljno vodenje
Biti voditelj
Usmeritev podjetja
-

-

Poslanstvo in vizija
Vrednote
Kultura vodenja
Strategija podjetja

Osebnostni profil / zahteve za osebnost vodje
Osebne slabosti in prednosti
Insights, DISC analiza potencialov
Kje se začne moj uspeh
Predstave določajo vedenje
Upravljanje, vodenje
Sprejemanje odločitev
Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in delovanja

-

Cilji podjetja
Sistem ciljev
Transfer ciljev
Sprejetje ciljev

Spremembe
in izboljšave

-Osebni odnos do ravnanja s časom
- Analiza lastnega načina dela
- Orodja za planiranje
- Upravljanje samega sebe
- Delovne tehnike
- Življenjsko ravnotežje
- Mrežno planiranje v podjetju
- Strategija pri upravljanju s časom

- Razvoj podjetja s predlogi
- Definicija in implementacija procesov
izboljšav >KVP >KAIZEN
- Izkoriščanje potencialov za spremembe

-

- Naravnanost
- Timska miselnost pred
področno
- Sinergije
- Razvoj tima
- Sposobnost dela v timu
- Timsko delo
- Spodbujanje ustvarjalnosti
/ iskanje idej
- Vodenje timov
- Kreativnost v timu
- Pravila v timu
- Moja slika, slika drugih,
slika tima

Iskanje sodelavcev
Oglasi za iskanje sodelavcev
Predstavitveni razgovori
Izbor sodelavcev
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Razgovori s
sodelavci

Naravnanost ob konfliktih
Prepoznavanje konfliktov
Razumevanje konfliktov
Stopnje konfliktov
Tipi konfliktov
Vedenje ob konfliktih
Vodenje razgovorov pri konfliktih
Reševanje konfliktov

-

Ciljni razgovor
Motivacijski razgovor
Ocenjevalni/spodbujevalni razgovor
Kontrolni razgovor
Dajanje povratne informacije
Zavestna pohvala in priznanje
Kritika

Metalna moč
pri vodenju
- Zaposlitveni razgovor
- Program uvajanja sodelavca
- Odpuščanje in zapuščanje sodelavcev

Projektno vodenje
- Faza definicije
- Faza planiranja
- Faza izvedbe

-

Profil delovnega mesta
Razvojni razgovor
Koncept izobraževanja
Potrebe po izobraževanju
Strateški razvoj sodelavcev
Deficitno/ potencialno
spodbujanje sodelavcev

Spremembe
sodelavcev
-

- Stopnje delegiranja
- Nevarnosti pri delegiranju
- Delegiranje kot razvoj
sodelavcev
- Pridobitev časa z delegiranjem

Moja filozofija vodenja
Stili vodenja
Moj preferenčni stil vodenja
Vodilni kot vzor

Reševanje
konfliktov

Razvoj sodelavcev

Upravljanje s časom
in organizacija dela

Tim

-

- Odgovornost za cilje
- Aktivnosti/ukrepi
- Rezultat/kontrola

Delegiranje

- Struktura
- Termini
- Vodenje

Osebna naravnanost:
- do sebe/dela
- do sodelavcev, kolegov, vodij
- do sprememb
- naravnani na priložnosti ali izzive

Tehnike pogajanja
-

Osnove medosebne komunikacije
Ciljno vodenje razgovorov
Tehnike pogajanja
Psihologija/tehnika vprašanj/aktivno poslušanje

Komunikacija
v podjetju

Orodja za samomotivacijo
- Pozitivno razmišljanje
- Življenjski motivi, vrednote
- Metode za priklic pozitivnih čustev/stanj
- Soočanje z jezo in upravljanje z energijo

-

Osnove komunikacije
Sistem informiranja
Kultura telefoniranja/e-mailov
Razgovori in sestanki
Moderiranje
Kreativnost na sestankih

Retorika in
prezentiranje
- Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
- Osebno delovanje na druge: povratna
informacija in optimiranje
- Avtentičnost: Modulacija, gestika, mimika
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-

Drža,glas, dihanje, artikulacija
Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
Strah pred nastopom

Rezultati štejejo

Izmenjava posameznih enot treninga
in obdobja prenosa znanj v prakso.
Celoten trening je stalen proces napredovanja k jasno
definiranemu cilju. Pri tem se vsak korak nadgrajuje s
predhodnim. Rezultati se vedno znova preverjajo. Razvoj

Trening dan

sodelavcev se intenzivno spodbuja s pomočjo vaših
notranjih in naših zunanjih sodelavcev.

Zagotovitev
prenosa znanja

Trening dan
Osebna
naravnanost

Praksa 3-4 tedne

Poročilo iz prakse
Osebna
naravnanost
Teme

Vključitev vodij
Praktične vaje

Analiza/Koncept
-

Analiza
Izdelava koncepta
Cilji
Teme
Časovni okvir
Udeleženci
Spremljanje treninga
Organizacija treninga

Teme
Praktične vaje
Dogovor o cilju

Spremljanje
pri delu

Zagotovitev
prenosa znanja
Praksa 3-4 tedne

Trening dan

Zagotovitev
prenosa znanja

Poročilo iz prakse

Praksa 3-4 tedne

Primerjanje doseženih
rezultatov s cilji

Osebna
naravnanost

Vključitev vodij

Odstopanja

Teme

Spremljanje
pri delu

Novi cilji

Praktične vaje

Coaching
posameznikov

Vključitev vodij
Spremljanje
pri delu

Kontrola uspeha

Dogovor o cilju

Coaching
posameznikov

Dogovor o cilju

Coaching
posameznikov
- Spremljanje procesa, povratne informacije, preverjanje uspeha
in povezava v prakso so naša orodja.
- Naše metode so poslušanje, spraševanje, usmerjanje, motiviranje,
popravljanje in stabiliziranje.
- Naši trenerji vedo o čem govorijo.
- Prihajajo iz prakse z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu.
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Prihodnost bo taka, kakršno si
bomo mi sami oblikovali!
Jean Fourastié, francoski ekonomist
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