Delavnica

Top SKILLS
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!
Miselne in telesne veščine so tista prepotrebna osnova, ki naj bi jo imel zgrajeno vsak človek,
še posebej tak, ki se ukvarja s posli. Osvojil naj bi jih tako, kot je osvojil šoﬁranje avtomobila
ali govorjenje tujega jezika. Gre za vzpostavljanje neke vrste avtomatizma, ki nas uspešneje
vodi skozi življenjsko pot, bodisi profesionalno ali zasebno. Takšen način vedenja pa je brez
znanja o postavljanju ciljev, sposobnosti zamišljanja situacij in predmetov, upravljanju čustev
in pozitivnega razmišljanja precej otežen, če že ne nemogoč.
Cilji delavnice:
• pripraviti udeležence, da se usposobijo, da prestopijo iz polja povprečja v polje dosežkov,
•
5 razlogov za udeležbo na delavnici:

 Prestopite iz polja
povprečja v polje dosežkov!

• biti pripravljen na nepredvidljivo,
• vzpostaviti avtomatizem tam, kjer nam lahko le koristi,
• spoznati kaj tisto kar nas navdihuje in tisto kar nas uničuje,
• ugotoviti kako enostavno je lahko optimalno delovanje, ko enkrat spoznaš svoje kompetence
in svoje slabosti,
• zavedati se, kako pomembno je ne dovoliti, da nas pri kateremkoli opravilu karkoli zmoti.

Postanite bolj kreativni in inovativni ter izkoristite to, kot konkurenčno prednost - otresite se
konkurence in jo pustite daleč za sabo!

Predavatelj
Dr. Andrej Pompe
je avtor, predavatelj, podjetnik, komunikolog, pisec in umetnik. Njegove stvaritve je mogoče najti
tako na področju ustvarjalnega razmišljanja, trženja, strateškega upravljanja znamk kot
področju glasbe, pisane besede in likovne umetnosti. Njegova multidisciplinarnost in široka
miselna usmerjenost mu omogočata povezovanja različnih svetov v nove dimenzije, različnih
idej v nove ideje, različnih pogledov v nove poglede. To je bistvo ustvarjalnosti, ki jo vpleta v vse
pore življenja, s čimer vedno znova dokazuje njeno moč ter njen pomen v podjetništvu, znanosti,
umetnosti in vsakdanjosti.

Kotizacija
Kotizacija je 198,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 241,56 EUR in vključuje predavanja, praktične
predstavitve in razlage, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizek in napitke med odmori.
Fizičnim osebam nudimo stalni 30 % popust.
Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana. ( 01/511-39-20,  01/511-39-25,  info@agencija-poti.si,  www.agencija-poti.si

Program

• Akcijsko usmerjanje – osredotočenje na prave cilje

Od 9. do 14.30 ure.

• Kreativno zamišljanje – razvijanje lastne uspešnosti, vizioniranje
• Produktivno analiziranje – zavedanje o dveh notranjih glasovih in pomembnosti
upoštevanja obeh
• Ohranjanje mirnosti – zakaj je živčnost odlična in kako se sproščamo v napetih
trenutkih
• Koncentracija – fokusiranje pozornosti in uporaba namigov ter iztočnic
• Čustvena moč – spoznavanje vročih točk, reakcija na čustva
• Polnjenje z energijo – pomen miselne in telesne energije
• Konsistentnost – uravnoteženost vseh veščin, recept, ki si ga napiše vsak sam

 Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica namenjena
zaključenim skupinam do največ 15
udeležencev. Možen je tudi dogovor
z organizatorjem za izvedbo izobraževanja
za zaključene skupine po meri
posameznega podjetja ali organizacije.

Prijavnica
Top SKILLS

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite po faksu št.: 01/511-39-25, preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si
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Kotizacija je 198,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 241,56 EUR in vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, seminarsko gradivo, potrdilo
o udeležbi na delavnici, prigrizek in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d.,
najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam
bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam priznamo 30 % popust na kotizacijo!

