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Prižigamo strasti
za VAŠE izjemne dosežke

www. bmcint.si

Zakaj
V razmišljanje vodij smo vnesli
moč treh inteligenc = IQ + EQ + ZKP.
Pri naročnikih smo bistveno okrepili
TDI komunikacijo.
V številnih podjetjih smo okrepili
zmagovalno miselnost.
Eden od najbolje sprejetih konceptov
v komunikaciji = »ni e-maila do 3 m«.
Vsa izobraževanja izvajamo po konceptu »edutainment«.
BMC ekipo definira strast, disciplina, ponos in pogum.

6
SAMOINICIATIVNOST točka preloma
Ostati ali oditi?

IZPOLNITEV POSLANSTVA
doseganje izjemnih dosežkov, odpiranje novih priložnosti
ZAČETEK NOVE PIRAMIDE
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POPOLNA SKLADNOST VREDNOT
sinhronizacija medsebojnih vrednot s podjetjem in okoljem
EDEN BREZ DRUGEGA NE MOREMO
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OBČUTEK CENJENOSTI IN VREDNOSTI
s strani nadrejenih, sodelavcev, prijateljev, znancev,
javnih uslužbencev
SEM KORISTEN
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SPOŠTOVANJE V ODNOSIH
od vseh, ki vplivajo na počutje v delovnem in
zasebnem okolju
SEM SPOŠTOVAN

2
NOVA BMC
PIRAMIDA MOTIVATORJEV ®
2

POVEZANOST IN PRIPADNOST
družina, organizacija, socialna omrežja
POČUTIM SE VKLJUČENEGA
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OSNOVNE ŽIVLJENSKE POTREBE
ne imeti čim več, ampak imeti se čim bolje =
kvalitetno preživljanje delovnega in prostega
časa
SEM VAREN

NAGOVOR DIREKTORJA

Letos smo dopolnili 18 let. Po statistiki skoraj
80 odstotkov novoustanovljenih podjetij v tem času
že preneha z delovanjem, zamenja lastnika ali
propade.
Mi pa smo v polnem zagonu. Za vas smo pripravili
izjemne programe, sveže vsebine in pristope,
s katerimi boste spremenili svoj pogled na
prihodnost.
Navdihnili vas bomo z dobro energijo, spodbudili
nove ideje in vas navdušili za izjemne dosežke.
Želeli si boste imeti več od posla in več od
življenja.
BMC NASVET TEDNA

Branko Žunec

www.bmcint.si

direktor Družbe za odličnost
in lastnik znamke BMC International

Vabimo vas k prebiranju
Brankovih edinstvenih nasvetov
tedna na BMC spletni strani.

Veseli nas, če imate dobre
izkušnje z izobraževanjem.
Potem boste še naprej
vlagali v razvoj kadrov, kar
je dokazano ena najbolj
donosnih investicij.

Kako drzni so zaposleni v vašem
podjetju?

V BMC katalogu, ki je pred
vami, ponujamo nova znanja,
koncepte razvoja podjetij
in sodobne pristope za rast
vaših ljudi, ki so največje
bogastvo vašega podjetja.
Zaposleni so največje
bogastvo podjetja, ko vanje
preudarno in sistematično
vlagamo.

In še eno ključno vprašanje: Kaj
počnejo vaši vodje, da ustvarjajo
kulturo zaupanja, zavzetosti in
sodelovanja?

Koliko si upajo in kaj si želijo
doseči?
Kako iskreni so med seboj in koliko
povedo po resnici?

To so teme, ki smo se jim posvetili v
ekipi BMC International.
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STVARI, KI POVEZUJEJO
VSEBINO KATALOGA
PRED VAMI:

 Strast za izjemne

Od 6:1 do 20:1
je razmerje, v katerem
se povrne investicija v
zaposlene.

To pomeni, da se vam investicija v
višini 10.000 evrov povrne v višini
od 60 do 200.000 evrov (odvisno,
v kateri profil zaposlenih vložite).

dosežke, v katere
verjamemo od nastanka
podjetja

 Moč vodenja in

zmagovalne miselnosti,
ki je ključna za uspeh
najbolj talentiranih,
zavzetih in celotnega
podjetja

 Napredek, ki ga podjetje
črpa iz treh virov:
uspehov, napak in
novega znanja!

Naša specialnost je sodobno
voditeljstvo. Svojo vrednost
dodatno potrjujemo z uspehi
prodajnih ekip, ki zaključijo
izobraževanje pri nas. Svojo
kvaliteto potrjujemo z referenčno
listo, na katero smo resnično
ponosni. Med njimi so številna
vodilna slovenska podjetja.
TRENDI ZA PRIHODNOST
SO JASNI:
 Borba za talente se je začela
 Vodje postajajo »pogumni
bojevniki, ki razmišljajo«
 Čustvena inteligenca je strateška
kompetenca vodij na vseh
ravneh
 Kadrovska služba bo postala
prvi svetovalec za vodstvene
odločitve
 Prodaja je »temeljna funkcija« v
podjetju, ki jo vsi ostali podpirajo
(ne zavirajo)
 Vsi zaposleni bodo lahko dosegli
največ, ko bodo sodelovali
(visoko učinkoviti timi)
 Agilno je novi standard
kvalitete procesov in delovanja
zaposlenih

Ste pripravljeni?
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POEZIJA ODLIČNE
KOMUNIKACIJE
= KOMUNICIRANJE
KOT NAVADA IN VEŠČINA
NA 1002 NAČINA!
Je res, da premalo poslušamo,
preveč govorimo in zaradi tega
pogosto rdečo nit izgubimo?
Komunikacija je res včasih manipulacija,
a njen namen je tisti,
ki definira njeno obliko
in zaradi katerega nismo več isti.
Ego in navade nas vedno znova ovirajo,
a vseeno komunikacije ne zatirajo.
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Komunikacija je veščina,
ki se jo da naučiti in s treningom
v močno kompetenco razviti.
Ko enkrat začneš in komuniciraš bolje,
sodelavci vsi takoj boljše smo volje.
Jaz ne vem, kar veš ti.
Ti ne veš, kar vem jaz.
A samo skupaj pokaževa
najin najboljši obraz.

BMC KONTAKT
051 399 036
info@bmcint.si

7 ODLIČNO PRIPRAVLJENIH

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
TIPIČNI IZZIVI V
KOMUNIKACIJI MED
SODELAVCI:
 preveč govorijo, premalo
poslušajo;
 destruktivni vplivi
ega in nesprejemanje
drugačnega mnenja;
 predpostavljajo, ne da bi
preverili;
 kritizirajo veliko več, kot
predlagajo;
 zadržani in ne povedo, kar
res mislijo;

1.
ASERTIVNA
KOMUNIKACIJA

= Čustveno inteligentna
komunikacija (hard with facts,
soft with people)
• Vodenje
• Prodaja
• Coaching

2.
STRATEGIJE
IN TEHNIKE
KOMUNICIRANJA V

 iščejo izgovore, ne rešitev;

• velikih podjetjih

 ne marajo sprememb in
se jim upirajo;

• družinskih podjetjih

 preveč e-mailov in
premalo osebne
komunikacije,...

• srednjih in manjših podjetjih

3.
UČINKOVITI SESTANKI

VSA ZANIMA, KAKO TO DELAMO
NA BMC IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMIH?
Video »Odlično
komuniciranje ni samo
veščina« najdete na naši
spletni strani
www.bmcint.si

Jasna, vsakodnevna
komunikacija vodje
s sodelavci dvigne
zavzetost sodelavcev za

33 %.

(Harvard Business review)

• Sestanki kot orodje
motiviranja

5.
KOMUNIKACIJSKE
STRATEGIJE IN
KONCEPTI PRI
UVAJANJU SPREMEMB
Komunikacijske strategije in
koncepti
• Spremembe in odzivi nanje:
Zakaj so najboljša stvar, ki se
nam lahko zgodijo?
• Kako prepoznati v njih
nove priložnosti in moč
vključenosti

6.
ZMANJŠEVANJE
NAPETOSTI IN
KONFLIKTOV

• Reševanje »izrednih« situacij
(da stranke tega sploh ne
opazijo).
• Obvladovanje večjega
obsega dela (z ohranitvijo
kvalitete).

7.
4.
NORO DOBRE
PREZENTACIJE
Odkorakajte iz »škatle«
in izstopite iz množice
povprečnih
3 stopnje:
• za novince
Načrtujte prezentacije … V
slogu najboljših na svetu
• za izkušene
Razvijte svojo karizmo
• za gurmane
Postanite NORO dober
avtentičen govorec

OD SODELAVCEV DO
ZAVEZNIKOV

• Moč povratne informacije in
»močnih« besed, ki povezujejo
• Pohvala, ki »sede« in kritika, ki
»ne boli«
• Komunikacija z zavedanjem
skupnih ciljev = »Vsi smo v
istem dresu«.

Ste pripravljeni, da vaši sodelavci
komunicirajo bolje, delajo bolje
in se počutijo bolje?
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POEZIJA
SODOBNEGA
VODITELJSTVA

Kaj pomeni danes
VODITI?

Voditi pomeni se s sodelavci
za stranke, za posel BORITI
in ne dovoliti, da se dogaja,
da sodelavec sodelavcu NAGAJA.

Uspehe in zmage skupaj slavimo
in porazom se ne pustimo,
ampak se iz njih učimo
in še močnejše podjetje gradimo.

Voditi pomeni sodelavce
MOTIVIRATI, celo inspirirati in s
tem doseči, da sodelavcem uspe
cilje in sebe PRESEČI.

Izjemni vodje vsak dan vrednost
sodelavcev KREPIJO
in jim dajejo moč in upanje,
da se tudi zase, ne samo za cilje
podjetja, ponosno in vztrajno
BORIJO.

Odlika vodje so
VREDNOTE IN REZULTATI,
a včasih mora tudi vodja priznati,
da vsega ne ve ter delo sodelavcem
delegirati in predati.
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4 MOČNI BMC PROGRAMI ZA

TOP VODSTVENO RAVEN
(VODSTVO, UPRAVA – 1. NIVO):
Tipičen odgovor na vprašanje:
»Zakaj se sodelavci pri svojem
delu izjemno potrudijo?« je:
»Zaradi svojega šefa.«
Čisto vseeno je, ali vas kličejo
voditelj, vodja, direktor,
menedžer ali šef – ključno
je, da ste OSEBA, KI VE,
KAJ DELA IN JI JE VREDNO
SLEDITI.
V BMC ekipi vodenje
jemljemo zelo resno. Naše
izkušnje so iz vseh nivojev
vodenja. Vsebine prilagodimo
vašim situacijam, panogi
in aktualnim vodstvenim
izzivom.

STE PRIPRAVLJENI ZA IZZIVE
SODOBNEGA VODITELJSTVA?
Odgovor najdete v videu
z naslovom »Sodobno
voditeljstvo« na naši
spletni strani
www.bmcint.si

Kot najpomembnejša odlika
odličnega vodje je v višini

67 %

podana ocena za
VISOK ETIČNI IN MORALNI
STANDARD .
Vodja s tem izraža zavzetost
za poštenost in vzbuja
zaupanje, da bosta obe
strani – vodstvo in zaposleni
spoštovali pravila igre.
(Povzeto po Harvard Business
review)

1.

VODENJE Z VREDNOTAMI (Leading With Values)

2.

AGILNO VODITELJSTVO (Agile Leadership)

3.

COACHING ZA TOP MENEDŽERJE (Coaching for Top Executives)

4.

ČUSTVENO INTELIGENTNO VODENJE (Leading with Emotional
Intelligence)

4 ODLIČNI BMC PROGRAMI ZA

SREDNJI NIVO VODENJA
(MIDDLE MANAGEMENT- 2. NIVO):
1.

POSLANSTVO SODOBNEGA SREDNJEGA MENEDŽERJA (What
is your »WHY«)

2.

AGILNO VODENJE IN STRATEŠKA UČINKOVITOST (Agile
Leadership for Strategic Execution)

3.

ČUSTVENO INTELIGENTNO VODENJE (Leading with Emotional
Intelligence)

4.

SODOBNO PROJEKTNO VODENJE (Modern Project
Management)

5 IZJEMNIH BMC PROGRAMOV ZA

OPERATIVNE VODJE,

KI SE VSAKODNEVNO SPOPADAJO »V PRVI BOJNI LINIJI«
(VODJE V PROIZVODNJI, VODJE ODDELKOV, VODJE
TIMOV, VODJE PROCESOV – 3. IN 4. NIVO):
1.

POSLANSTVO SODOBNEGA VODJE (What is your »WHY«)

2.

AKADEMIJA SODOBNIH VODSTVENIH VEŠČIN (Academy of
Modern Managerial Skills)

3.

AGILNO VODENJE IN OPERATIVNA ODLIČNOST (Agile
Leadership for Operational Excellence)

4.

IZGRADNJA IN VODENJE VISOKO UČINKOVITIH TIMOV
(Building and Leading High Performing Teams)

5.

ČUSTVENO INTELIGENTNO VODENJE (Leading with Emotional
Intelligence)
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PRODAJNA
POEZIJA
Za stranko se danes je treba boriti
in ji res najboljše stvari ponuditi.

Manj stresa,
več užitka,
več prodaje
in še več
zadovoljnih strank.

Najprej preveriš, kje najbolj boli,
in ji ponudiš, kar resnično si želi.
Ne glej v prospekte ali ekran,
poglej jo v oči, da obraz ti bo znan.
Ponudi, prodaj in povej še zakaj,
stranka vrnila se bo in kupila še kaj.
Ob koncu prodaje odnos se razvije,
poskrbi, da stranka drugam ne zavije!

PRODAJA NI SAMO
ODDELEK, JE NAČIN
DELOVANJA CELEGA
PODJETJA.
Se tudi vam dogaja, da se
sodelavci v vaši
prodajni ekipi:
•

premalo zavedajo, kaj je
njihovo poslanstvo,

•

premalo sprašujejo o
pričakovanjih strank in
preveč predpostavljajo?

•

v sebi premagujejo
nesigurnost pred
pogajanji za ceno?

•

premalo proaktivni, z
zavedanjem da so stranke
bistvo posla in ne »pošiljanje
ponudb in čakanje
na naročilo«,

•

ne gradijo dolgoročnega
sodelovanja in partnerskih
odnosov s strankami?

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

VAS ZANIMA, KAKO PRODAJATI
S STRASTJO?
Video z naslovom
»Prodajna akademija s
strastjo« najdete na naši
spletni strani
www.bmcint.si

BMC NASVET:

ABC

2

Always Be C2lose /ing

Bolj boste stranki ”blizu”,
večja je verjetnost, da sklenete
posel = partnerstvo.
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PRODAJNA AKADEMIJA ZA RAZVOJ
PRODAJNIH KOMPETENC
Z BMC prodajno akademijo - B2B in B2C programi - vam pomagamo razviti
izjemno prodajno ekipo, ki bo najboljša »reklama« za vaše stranke, uspešnost
in ugled vašega podjetja.
KLJUČNE VSEBINE PRODAJNEGA PROGRAMA B2B IN B2C IZOBRAŽEVANJA:
• učinkovita komunikacija / B2B oz. B2C
• prvi stik, ki stranko »potegne«

• predstavitev z navdušenjem in izbira produkta
ali paketa s stranko

• zgraditev zaupanja z »nevsiljivim« vodenjem do
strankinih potreb

• pogajanje za povečevanje vrednosti nakupa in
zaključevanje

• metoda VOK, ki poveča všečnost in »odpre«
stranko

• dodatna prodaja in navzkrižna prodaja
• obdržite ceno in prodajte ŠE več

• 5 resnic pri delu s strankami
• Partnerska matrika / od dobavitelja do partnerja

• zadnji stik, ki naredi vtis in z njim postanete
strankina prva izbira

• tehnika kombiniranja vprašanj, ki peljejo do
strankinih pričakovanj

• premagovanje ugovorov, pomislekov in dvomov
• zmanjševanje napetosti in konfliktov

• od prodajalca do »svetovalca«, da se nam stranka
prepusti

• zaključek pogajanj in izpolnitev dogovora

• moč EBR /emocionalnega bančnega računa in
»pologi«

• uživajmo v pogajanjih = program, s katerim se
konča nelagodje in prične užitek pogajanj

• psihologija prodaje in izbira pravega pristopa (ki
pri stranki vžge)
Kakšen občutek vas spreleti, ko slišite, da se
boste morali z nekom pogajati? Običajno
neprijeten, kajne?

UŽIVAJMO V POGAJANJIH

S tem namenom smo v prodajnem programu
namenili posebno pozornost ravno pogajanjem.

je izjemen, z odličnimi zgodbami iz prakse in
kančkom humorja začinjen poslovni prodajni
program, namenjen tako za “B2B” , kot tudi “B2C”.

Obljubimo vam, da boste po tem treningu
pogajanja sprejeli z dobrimi občutki, se pogajali
bistveno bolje in z dobro energijo … V pogajanjih
boste začeli resnično in iskreno uživati.

Vsak udeleženec prejme priročnik avtorja
Branka Žunca “UŽIVAJMO V POGAJANJIH“, s
katerim raste in se razvija v izjemnega pogajalca.

B2B: KOMPETENCE SODOBNEGA
PRODAJNEGA SPECIALISTA V PRODAJI
Poznavanje produktov in njihovih
koristi
Nastopanje z navduše(va)njem
Empatija (čustvena inteligenca)
Uživanje v pogajanjih
Zaključevanje
Dodatna prodaja
Obvladovanje terena / osebna
učinkovitost
Odlično poslušanje in odkrivanje
pričakovanj stranke

B2C: KOMPETENCE SKRBNIKA
ODNOSOV S STRANKAMI
Situacijska iznajdljivost in čustvena
inteligenca
Fokus na EBR / emocionalni
bančni račun stranke
Odlično komuniciranje
Organiziranost in doslednost
Skrb za stranko
Sodelovanje z drugimi /
timsko delo
Poznavanje produktov in
njihove uporabe
Svetovanje za bodoče potrebe /
odpiranje prodajnih priložnosti
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BOOSTING
zmagovalna miselnost

BONDING
medsebojno zaupanje

BUILDING
krepitev komunikacije

TEAM:

POEZIJA
TIMSKEGA
DELA
Kako lahko ekipa zmaguje,
če sodelavci eden drugemu
nasprotujejo in namesto
spodbujanja in sodelovanja med
sabo tekmujejo?

SE ŽELITE PREPRIČATI, DA
SO BMC TEAMBUILDINGI RES
DRUGAČNI?
Odgovor najdete v videu
z naslovom »Izjemni
BMC teambuildingi« na
naši spletni strani
www.bmcint.si
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S takšnim vedenjem samo izgubimo
in naši konkurenci stranke
priskrbimo.
Na koncu raven komuniciranja
se spusti in nekaj najboljših
sodelavcev barko zapusti.

A ko sodelavci drug z drugim držijo,
se uspehi eden za drugim ponovijo.
Namesto nasprotovanja se ustvarita
zaupanje in sodelovanje,
kar vodi v medsebojno podporo
in strokovno povezovanje.
V ekipo, ki ne ustraši se
drznega izziva, ampak bori se
in odlične sodelavce ter
nove stranke pridobiva.
Narejeno je več in težave so manjše.
Napake milejše so in zmage še
slajše.

BMC KONTAKT
051 399 036
info@bmcint.si

5 IZJEMNIH BMC PROGRAMOV
ZA IZGRADNJO VISOKO PRODUKTIVNIH TIMOV
IN KREPITEV ZAVEZNIŠTVA MED SODELAVCI:

PREDNOST BMC
TEAMBUILDINGOV JE,
DA SO:
 Dobro razgibani (fizične
aktivnosti in zdrava
prehrana)
 Možgansko aktivni
(kreativni izzivi, vodstvene
provokacije, igre,...)
 Vsebinsko in miselno
povezovalni (timske
delavnice, izzivi in igre)
 Fokusirani na konkreten
vodstveni izziv: povečanje
zavzetosti, spodbujanje
inovativnosti, »prevetritev«
procesov vodenja, nove
navade vodenja,...
 Zabavni, poučni in
resnično doživeti – z veliko
dobre in zmagovalne
energije
BMC teambuildingi so več
kot običajni teambuildingi.
Prepleteni so s poslovnimi
modeli, igrami in edutainment
načinom dela.

86 %
vodij kot vzrok za
napake pri delu
navaja pomanjkanje
sodelovanja ali
komunikacije

1.
POSLOVNI
TEAMBUILDING ZA
VODSTVENO EKIPO

Program je pripravljen za
vse ravni vodenja in tudi za
povezovanje različnih ravni
vodenja.

2.
POSLOVNI
TEAMBUILDING
ZA CELOTNO
PODJETJE

Gre za ekipe celotnega
podjetja (max. do 70
zaposlenih), ki želijo
okrepiti svoje sodelovanje
in se soočiti s konkretnim
izzivom v podjetju.

4.
PROGRAM ZA RAZVOJ
»OD SKUPINE DO TIMA«

Priporočamo za nove ekipe.

• Udeleženci spoznajo, kaj je
potrebno, da se iz skupine
razvijejo v tim
• Ključnih je 5 faz, ki je
potrebnih, da se razvije tim
• 16 področij, ki jih ocenimo in
naredimo strateški načrt, kako
bodo v prihodnje udeleženci
razvijali timsko delo v svojem
podjetju
• Ključno vlogo ima vodja tima
– postavimo kompetenčni
model odličnega vodje tima
in natreniramo veščine, da
postane vodja tima »pravi«
vodja

5.
3.
PRODAJNI
TEAMBUILDING

Za vse, ki skrbijo za
stranke in kako bodo
v prihodnje še bolje
delovali pri izpolnjevanju
pričakovanj stranke in
prodali še več.

IZGRADNJA IN VODENJE
VISOKO PRODUKTIVNIH
TIMOV
(Building and Leading High
Performing Teams)
• Čisto nov koncept v 2019!
• Sestavljen iz 7-ih »HPT
korakov«, ki vodijo od uspešnih
in učinkovitih ekip v vrhunsko
»utečeno« in nepremagljivo
ekipo
• Samo za najbolj zahtevna
podjetja (ki tekmujejo v
izjemno konkurenčnih
panogah, na mednarodnem
ali globalnem trgu)

(Daily infographic)
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BUSINESS COACHING
ZA VSE PRILOŽNOSTI
VODSTVENI COACHING
• Coaching za izjemne leaderje in menedžerje
• Coaching z vodstveno ekipo v podjetju
Kdaj? Ko potrebujete »pogled in vodenje« s strani
usposobljenega poslovnega coacha. Namen je
prepoznavanje omejujočih prepričanj in razvoj
sodobnih vodstvenih navad, da bo vodenje zopet
užitek.

EXECUTIVE COACHING

(ZA TOP ODLOČEVALCE IN MENEDŽERJE)
• Vodenje z vrednotami / Leading with Values
Vrednote so tisto, kar nam je res pomembno,
po njih se v življenju ravnamo, so naši glavni
usmerjevalci in motivatorji. Kot vodja z njimi
ustvarjate najmočnejši filter želene organizacijske
kulture podjetja.
• Čustvena inteligenca / Emotional Intelligence
Moč čustveno inteligentnega vodenja je v tem,
da navdihne, zbudi strast in navdušenje ter krepi
motivacijo in zavzetost zaposlenih.
• Navade odličnega lederja / Leadership Habits
Poznate svoje vodstvene navade in koliko se jih
zavedate? Coaching vas popelje na pot odločilnih
navad, ki ustvarjajo zmagovalce in so ključne za
uspeh.

PRODAJNI COACHING
• Coaching za vodje prodajnih ekip
• Coaching s prodajno ekipo na terenu
• Shadow coaching
• Coaching javnega nastopa in noro dobrih
prezentacij
Komu je namenjen? Vodjem prodaje ali prodajni
ekipi, ki ne izkorišča svojih prodajnih priložnosti in
potrebuje spodbudo in usmeritev bolj kot strokovno
znanje in izobraževanje.
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• Razvoj karizmatičnosti / Developing Charisma
Verjamete, da ste karizmatični vodja? Če niste
čisto prepričani, vam v coachingu pomagamo
razviti karizmatičnost, ki velja kot “osebni
magnet” in eden ključnih dejavnikov uspeha.
Izvedba v slovenskem, angleškem in nemškem
jeziku.

ZMAGOVALNA MISELNOST

= ENERGIJA IN NOTRANJA MOČ USPEHA
Izvedba v 2 oblikah:

1. MOTIVACIJSKI DOGODEK
»ZMAGOVALNA MISELNOST«
Z BRANKOM ŽUNCEM
Odličen izbor za večje skupine in za prelomne
trenutke podjetja. Udeleženci dobijo veliko
mero motivacije, dobre energije, zmagovalnih
principov delovanja ter praktičnih nasvetov,
kako v svojem poslovnem in zasebnem življenju
postanejo »zmagovalci«.

2. BMC PROGRAM: MENEDŽER - LEADER ZMAGOVALNE EKIPE (5 modulov)
MODUL 1
MOČ ZMAGOVALNE MISELNOSTI –
NADGRADNJA OBSTOJEČE KULTURE V
PODJETJU

MODUL 5
MENEDŽER SE SOOČI S TEŽAVAMI – IZZIVI
ZA OHRANITEV ZMAGOVALNEGA “RITMA” IN
OSVOJITEV “PRVENSTVA”

Udeležence razmišljajo in delujejo kot
zmagovalci – moč za miselni preskok!

Dejstvo je, da so sestavni del dela kdaj tudi porazi
– pomembno je, kako takrat povrniti zmagovalno
samozavest sebi kot vodji in ekipi. S coachingom 1:1
udeleženci preizkusijo, kako na novo pridobljene
veščine uporabiti v kritičnih situacijah.

MODUL 2
ZMAGOVALNA KEMIJA – RAZUMEVANJE
NAŠIH NAVAD IN ZMAGOVALNEGA
DELOVANJA
Udeležence popelje v globine skritih moči
vodje in krepitev zmagovalne miselnosti.
MODUL 3
ZMAGOVALNA PSIHOLOGIJA – RAZUMEVANJE
NAŠE RAZLIČNOSTI IN POVEZOVANJE V
“ZLATO” EKIPO
Udeleženci razumejo, da smo si drugačni,
a v istem “dresu”, da so medsebojne razlike
dobrodošle in da se obvladovanje odnosov
prične z obvladovanjem samega sebe.
MODUL 4
OD DOBREGA DO ZMAGOVALNEGA TIMA –
SKRIVNOSTI IZJEMNIH EKIP SE ZAČNEJO Z …
Udeleženci v tem modulu spoznajo, kaj je
bistvo timskega dela in v praktičnem delu
odkrijejo 4 korake izgradnje zmagovalnega
tima ter identificirajo 16 področij za razvoj
nepremagljive ekipe.
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SPECIALNI HR&M PROGRAMI
MEDGENERACIJSKA SINERGIJA,
MOTIVACIJA IN SODELOVANJE

POSLANSTVO SODOBNEGA HR
SPECIALISTA

Izjemen program, ki izziv generacij spremeni v
prednost, razkrije motivacijske vzvode sodelovanja,
zavzetosti, brez starostnih omejitev.

Poslanstvo sodobnega HR specialista je vse
bolj v strateški in zelo ozko podporni, svetovalni
funkciji vodstva. Preobrazba vloge se kaže ključno
v miselnosti, naboru znanja, veščin, izvedbi in
inovativnosti HR-prakse, .. Kako doprinese HR
specialist k implementaciji strategije in želeni
kulturi podjetja, izveste na BMC treningu z nami.

S treningi iz tovrstnega programa uspešno
sodelujemo pri različnih nacionalnih razpisih, z
javnimi institucijami in kot partnerji v pripravi
strategij in usposabljanj, podprtih v EU projektih.
Ponosni smo, da uspešno soustvarjamo napredek
pri sodelovanju generacij, tako v proizvodnih, kot
storitvenih podjetjih.

ZDRAVI IN FIT ZA NOVE IZZIVE
• Pozitivna in »zdrava« energija je pomembna za
vso ekipo.
• Krepitev osebne energije in razvoj »zdravih navad«
= za krepitev zdravja in počutja in posledično
ustvarjanje ŠE boljšega zgleda.

HR SPECIALIST S KARIZMO
Vloga HR specialista je ena ključnih v podjetju
= skrb za razvoj zaposlenih. In ljudje radi sledimo
ljudem z energijo, samozavestjo, ljudem, ki sijejo. In
kako, če nam tega manjka? Dobra stran tega je, da
četudi vsega tega v sebi nimamo, se spleta veščin,
ki odražajo karizmo, kot eno ključnih motivacijskih
vzgibov, lahko naučimo. Osvojite jo z nami.

Anti-stresna delavnica za SAMOPOMOČ:
• Zavedanje pomena zdravja in kaj lahko naredite z
majhnimi premiki takoj.
• Poznavanje stresa in tehnike uravnavanja stresnih
izzivov, preden nakopičeni izzivi stresejo vas.

OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE
NEGATIVNEGA STRESA NA
DELOVNEM MESTU
K. D. O. S. T. E.
Poznate stresne dejavnike v vašem podjetju in
se soočate z vsakodnevnim izzivom, kako jih
premagati / se jim izogniti?
V BMC treningu vam pri tem pomagamo:
• Opremimo vas s 7 nasveti za stres menedžment/
viri energije iz katerih črpate.
• Naučimo vas sprostitvene tehnike in predlagamo
telesno vadbo /učinkovita in primerna za vsakega
posameznika / FIT & anti-stres program = takoj
prenosljivo v prakso
• Preverjeno učinkoviti praktični nasveti iz
ergonomije na delovnem mestu
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POMEN
“HR”
DEJAVNOSTI,
ne glede na velikost
podjetja, se zelo povečuje
s spoznanjem, da je človek
z znanjem, sposobnostmi
in motiviranostjo
najpomembnejši
ustvarjalec nove vrednosti.

(Hollenbeck in Wright, 1994)

BMC KONTAKT
051 399 036
info@bmcint.si

HR&M e-orodja
TOP100 TEST / E-APLIKACIJA

NOVO V BMC IN SLOVENIJI ZA 2019

Z uporabo TOP100 testa lahko ocenimo razvitost
potenciala zaposlenih, ki je pomemben pri
razvoju ključnih veščin vodenja/prodaje. Rezultati
testa nazorno pokažejo, kje so prednosti in kje
pomanjkljivosti vsakega vodje/prodajalca. TOP100
test vam omogoča analizo znanj vodje/prodajalca,
ki lahko v veliki meri pripomore k razvoju
zaposlenega.

• Celovit informacijsko podprt HR&M E-sistem
za izvajanje letnih razgovorov in načrtovanje
kariernega razvoja sodelavcev: E-NGAGE

• Ocenjevanje razvitosti vodstvenih kompetenc:
MENEDŽERSKI TOP100
• Ocenjevanje razvitosti prodajnih kompetenc:
PRODAJNI TOP100

Napačno izbran kandidat? Nič več.

E-NGAGE aplikacija predstavlja celovito HR&M
rešitev, je veliko več, kot le meritev organizacijske
klime, je izjemna pridobitev izvedbe učinkovitih
razgovorov z zaposlenimi.
E-razvojni pogovori so odlična rešitev optimizacije
vašega časa:
• za razgovore, z vnaprej znanimi motivacijskimi
vzvodi posameznika
• glede na vnos kazalnikov in ciljev aplikacija
generira E-ngage poročila.

NOVO
V 2019!

Mučni letni razgovori?
Vam zveni znano? Nič več.
Z E APLIKACIJO
E-NGAGE:
• Razvijajte kadre CILJNO
in sistematično.
• Okrepite njihov fokus.
• Povečajte njihovo motivacijo
in zavzetost.

Z E-NGAGE aplikacijo vam omogočamo učinkovite razgovore,
enostavno, pregledno in sodobno planiranje, spremljanje in razvoj
vaših sodelavcev ter izdelavo razvojnih načrtov.
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UTRIP IZ DOGAJANJA

NA BMC IZOBRAŽEVANJIH

IZJAVE ZADOVOLJNIH NAROČNIKOV
VODSTVENA AKADEMIJA

»Do zdaj sem vedela, da poznam
svoje področje, ki ga opravljam,
sem kompetentna in odločena,
da delo opravljam dobro. V
svojem načinu vodenju nisem
videla nič slabega. Nalagala
sem si prvič operativnega dela,
ker sem menila, da ga sama
lahko najhitrejše in najboljše
opravim. Toda zdaj vem, da
mi vse to strokovno znanje ne
služi, če tega ne znam podelit,
s svojim teamom. Z drugim
pristopom (več pozornosti) do
članov ekipe, sem spoznala, da
sem potrebovala tako malo,
da popolnoma spremenim
energijo v oddelku. Sodelavci so
postali bolj odzivni, dovzetni za
naloge, zastavljene cilje in kar je
najpomembneje po pogovoru
z njimi, kaj bi jih lahko še bolj
motiviralo, denar ni več bil na
prvem mestu (čeprav je še vedno
na lestvici).
Kaj je drugače: verjamem v
sebe in verjamem v člane svoje
ekipe! Ena misel mi je zelo všeč,
ki jo lahko povežem s svojimi
zaključki: »Nihče ne more
sam zaigrati simfonije. Za to je
potreben orkester!«
Meri, področni vodja, 2018
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ZMAGOVALNA MISELNOST Z
BRANKOM ŽUNCEM

• O dogodku lahko govorim le v
superlativih. G. Branko je zelo
presegel moja pričakovanja.
Učitelji so bili navdušeni in
začetek šolskega leta je bil
zelo uspešen. Učitelji so se
nasmejali in zamislili, škoda za
kolege, ki tega niso slišali.
• Predavanje je bilo odlično, kar
se tiče same vsebine, precej
motivacijskih vsebin za učitelje
ob začetku šolskega leta,
uporabno za preizkusiti v praksi.
• Motivacija, je bila usmerjena
za delo na šoli in v razredu, še
več tega rabimo!

SODOBNE VEŠČINE VODENJA

»Naj se vam ob tej priliki lepo
zahvalim, da ste nam s svojim
programom izobraževanja
omogočili, da gledamo na delo,
službo ter medsebojne odnose
tudi iz drugačne perspektive
in da bom s tem lahko z vašo
pomočjo tudi uspešnejša.«
Marija, Vodja poslovalnice banke, 2018

VODSTVENA AKADEMIJA

»NORO« DOBRE PREZENTACIJE

»Izobraževanje je bilo zelo
praktično in ciljno naravnano,
brez nepotrebnega balasta.
Dobili smo navodila in odgovore
na konkretna vprašanja in
situacije.

Skupaj s super prezentacijami,
ki so nastajale sproti in spontano
, je bila delavnica ves čas zelo
aktivna.«

Predavatelji so imeli jasno
začrtano rdečo nit treninga,
hkrati pa so bili znotraj tega
dovolj fleksibilni, da so sledili
toku dinamike skupine in pokrili
vsa dodatna področja, ki so
se skozi aktivnosti izkazala za
aktualna.«

mnenja ravnateljev, Dogodek za
ravnatelje OŠ, SNG Maribor, 30.8.2018

»Javni nastop in prezentacije so
bile do sedaj moja šibka točka.
Po doživljanju le-teh z Vesno, so
postale užitek in se jih veselim.

Maja, vodja projektov, 2018

Jure, vodja prodajne skupine,
telekomunikacije, 2018

Z ekipo BMC International
prižigamo strasti za vaše
izjemne dosežke: skupaj z vami
soustvarjamo vzdušje za rezultate
in napredek vaših sodelavcev –
ponosni smo, da skupaj z vami
gradimo zgodbe o uspehu.

PRODAJA, DELO S TEŽAVNIMI STRANKAMI
“Zdaj lažje rešujem ugovore pri strankah.

Vse je bilo odlično, nič ne bi dodajal ali odvzemal.
Priporočam vsem novim zavarovalnim zastopnikom s praktičnimi
prikazi, mimiko, ...”
Tone, novi zastopnik zavarovalnice

POSLANSTVO SODOBNEGA VODJE / ZDRAV VODJA = ODLIČEN ZGLED
“Najbolj mi je bil všeč tretji modul, saj je bil bolj namenjen temi zdravja:
zdrav vodja = odličen zgled za sodelavce.
Se že veselim, da nova znanja in nove ideje vnesem v prakso.
Simon, vodja izmene v proizvodnji

“Naučila sem se veliko uporabnega, marsikaj sem doslej že izvajala. Še
večji poudarek bom dala našim medsebojnim odnosom in timskemu
delu, medsebojnemu spoštovanju in s tem bo napredek še večji. Še
enkrat se zahvaljujem za izvrsten seminar in upam, da se kmalu spet
vidimo.”
Urška, vodja marketinga, 2018

MOČ KOMUNIKACIJE, KI GRADI
ODNOSE
“Pozdravljeni, ne morem verjeti,
kako sem se spremenila po
dveh fantastičnih dneh BMC
treninga. Ja – zalotila sem se,
tudi doma. ZELO všeč mi je bilo,
da se je vse skupaj primerjalo z
odnosi v vsakdanjem življenju
( vzgoja otrok ), da je bilo vse
zelo sproščujoče – na koncu pa
bolj poučno kot vse do zdaj.
Do zdaj je bilo bolj ali manj vse
teorija. Tukaj pa je bila sama
praksa. In fantastični »vložki«
skozi igro ( žeblji, matematika,
puzzle…) – sprostitev in VELIKA
ŠOLA. JA. MAGIČNO DELUJE.
Otroku nisem rabila razlagat.
Začela sem odštevat ( 5,4,3 – pa
nisem prišla dlje…). Zdaj začnem
s 3 in ne pridem do 2. HVALA
VAM ZA TO!! Samo tole pa še
res moram napisati – prvič
je bilo izobraževanje, da se
nisem obremenjevala s časom
(nisem škilila na uro, kdaj bo
že ta pavza, kdaj bo konec).
Bistvo tega e-maila pa je moja
domača naloga, kjer ni bilo
vprašanje, če jo hočem narediti
– z veseljem sem jo. Hvaležna
sem direktorjem, da so mi tole
omogočili!”
Nataša, vodja poslovalnice, 2018
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BMC TRENERJI & COACH-i ,

KI PRIŽIGAJO STRASTI ZA VAŠE IZJEMNE DOSEŽKE

BRANKO ŽUNEC,
direktor Družbe za odličnost in
lastnik znamke BMC International.
Branko velja za enega najbolj
izkušenih in prepoznavnih
poslovnih trenerjev, coachev in
svetovalcev – ne samo v Sloveniji,
ampak tudi v tujini. Je usposobljen
in certificiran za vrhunske vsebine
na področju razvoja podjetij,
vodstvenih veščin in razvoja
ključnih kadrov v podjetjih.
Posebnost njegovih nastopov in
coachingov je tudi izbrana mera
hudomušnosti, ki spremeni vsako
delavnico, trening, coaching,
svetovanje in predavanje v pravo
doživetje za udeležence.

Trenerji in ekipa
BMC International
se bomo potrudili,
da boste z
izvedbo aktivnosti
in uporabo
novih veščin v
praksi izjemno
zadovoljni.
Izvajalec treninga v okviru BMC
International za Slovenijo je
Družba za odličnost.
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Mag. GORAZD VERTOVŠEK,
mednarodni licencirani BMC
trener in coach na področju
vodenja in razvoja ključnih kadrov.
Že več kot 18 let aktivno izvaja
treninge, coachinge in predava
na strokovnih konferencah ter
vodi izobraževalne seminarje s
področja vodenja in organizacije.
Kot nekdanji profesionalni
športnik sedaj s svojim znanjem
in izkušnjami v poslovnem svetu
nudi neprecenljivo korist mnogim
podjetjem na številnih področjih.

Mag. VESNA PETRIČEVIČ,
BMC Trener & Coach.
Vesna dela to, v kar verjame,
in verjame v to, kar počne. S
svojimi motivacijskimi govori, ICF
coaching pristopi in pozitivno
energijo vas opremi s pravim
znanjem in pravimi orodji
za ustvarjanje noro dobrih
prezentacij. V svoji 10-letni
predavateljski karieri je kot
predavateljica predmetov
Poslovno komuniciranje ter
Poslovno komuniciranje in
vodenje sodelovala s 40 odstotki
vseh višjih strokovnih šol v
Sloveniji.

MIRJANA SUŠNIK,
mednarodni licencirani BMC
trener in coach za področje
krepitve sodobnih prodajnih
veščin, veščin direktnega vodenja
in coachinga za več zavzetosti in
motiviranosti zaposlenih.
Izhaja iz prodajne in vodstvene
prakse, saj je največji del kariere,
pred trenersko, preživela kot
tržnik na terenu in potem
vodja ekipe tržnikov v večjem
zavarovalniškem sistemu.

SAMO KAVČIČ,
mednarodni licencirani BMC
trener in coach, je specialist
za ciljno in “lean” vodenje v
proizvodnih podjetjih.
Njegovo praktično zaledje izhaja
iz bogatih vodstvenih izkušenj
in številnih vodstvenih funkcij. V
več kot 20-ih letih na vodstvenih
pozicijah je nabiral dragocene
zgodbe, ki jih deli s številnimi
vodilnimi kadri po Sloveniji. Samo
posebej dobro razume izzive
sodobnega vodenja v proizvodnji.

BMC EKIPA
Da vse usklajeno poteka za vaše zadovoljstvo na treningih, skrbi
celotna BMC ekipa, ki svoje poslanstvo ne samo dela, ampak živi.

MILENA ŽUNEC,
vodja pisarne Maribor
E milena.zunec@bmcint.si
M 051 / 637 – 199

BARBARA LEMPL,
asistent in koordinator
izobraževanj

JOLANDA IVANUŠA,
BMC trener in vodja inovativnih
projektov

E barbara.lempl@bmcint.si

Verjame, da je skrivnost uspešnih
v razmišljanju »out of the box«.
Strast in izziv ji predstavlja mehka
kakovost delovanja. Tiste »majhne«
stvari in pozornosti, ki naredijo
povprečen dan ali trenutek
izjemen. V treningih vzpodbuja
razmišljanje za učinek navdušenja,
preseganja pričakovanj in wow
efekt za odnose, ki štejejo. Jolanda
združuje strast svojih dolgoletnih
mednarodnih izkušenj iz
praktičnega dela, študijskega
znanja in poznavanja trajnostnega
turizma in lastnih spoznanj v
treninge, ki navdušujejo. Res je, da
kakovost ni vse, je pa edina pot k
odličnosti.

M 051 / 399 036

Pokličite nas, da se dogovorimo
za sestanek in vas navdušimo.
051 399 036
Raje pišete? Pošljite nam
elektronsko pošto:
skrbnistvo@bmcint.si
in si rezervirajte svoj termin.
Ali obiščite našo spletno stran
www.bmcint.si
in se prijavite na nasvet tedna.

E jolanda.ivanusa@bmcint.si
M 031 / 352 234

BMC vrednote: strast,
predanost, fleksibilnost,
integriteta in pogum.
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SEDEŽ DRUŽBE
Poslovna enota
BMC International - Maribor

Poslovna enota
BMC International - Ljubljana

Družba za odličnost d.o.o.
Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

Družba za odličnost d.o.o.
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

051 399 036
info@bmcint.si
www.bmcint.si

Prižigamo strasti
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za VAŠE
Vodstveni priročnik Leadership ob jutranji kavi in
prodajni priročnik Uživajmo v pogajanjih, avtor obeh
Branko Žunec
BMC International

UŽIVAJMO

V POGAJANJIH

»Pogajanje ni korak.
Pogajanje je proces.«

Branko Žunec
2019

BRANKO ŽUNEC // BMC International

BMC MEMO KARTICE
za udeležence treningov
vzorčni primer

