














 

Podjetje Univar d.o.o., (www.univar.si) se nudi strankam storitve na področju varnosti v 

podjetju ter varstva in zdravja pri delu. 
 

»Piramide Profesionalne Prodaje.« 

»Kmalu po izobraževanju smo spremenili vse obrazce, cenike, letake in 

izdajati smo začeli kataloge po novem sistemu.« 

»Še vedno se držimo istega sistema prodaje in moram reči, da nas 

malokrat zavrnejo. Po tem izobraževanju sem začel veliko lažje 

zagovarjati višjo ceno (zakaj?, kako?,…). Če pa pogledam skupek 

vsega kar smo spremenili pri prodaji (pristop, boljši material,…), se 

nam je prodaja povečala za 6 krat.« 

 

»Akademija Panta Rei je veliko vplivala na to, da sedaj delam stvari drugače. Spremenila je 

moj način razmišljanja. V določenem trenutku smo imeli preveč dela in morali smo narediti 

spremembo. Po starem razmišljanju bi delali dan in noč, ure in ure in vsi bi bili izredno 

nezadovoljni. V novem sistemu smo zaposlili novo osebo in se razbremenili. To se je izkazalo 

za najboljšo odločitev. Outsourcali smo pa tudi celoten IT.« 

 

»Na trgu je ogromno izobraževanj in imaš na volj veliko informacij. Zelo malo je ljudi, ki 

dejansko nekaj naredijo, ko pridejo ven čez vrata od izobraževanja. Pri Akademiji Panta Rei 

je pa to čisto drugače. Ko pa prideš iz njihovega seminarja, imaš resnično veliko idej, dobiš 

odgovore, konkretne stvari. Enostavno si rečeš, ko stopiš čez vrata: "To je to!" Sedaj je pa na 

meni, da nekaj naredim iz tega.«





 

Therapia d.o.o. (www.therapia-dom.si) je prvo podjetje v Sloveniji, ki strankam nudi 

fizioterapijo na domu.  

 

»Trening zahtevne prodaje v petih srečanjih.« 

»Pred tem treningom sem pisal na stotine prodajnih pisem. Vsa 

so bila bolj podobna Top-Shopu in čeprav sem poskrbel, da so 

jih v roke dobili pacienti, ki potrebujejo te storitve, sta me v 

obdobju več mesecev poklicala samo dva pacienta. Na 

Treningu zahtevne prodaje sem končno razumel prodajo, da 

ima slednja določene faze in da moraš v vsaki fazi doseči 

določene stvari. Ko sem stvari oblikoval tako, nisem imel nikoli 

več težav s prodajo. Res je, da sem od takrat naprej na osnovi 

veliko izobraževanja še veliko napredoval. A osnovna struktura 

moje prodaje ostaja enaka vse od takrat.«  

»Končno sem vzpostavil prodajo v podjetju in začel ustvarjati dobičke. Dobil sem dovolj 

pacientov, da sem lahko zaposlil 10 fizioterapevtov, ki sedaj delajo za naše podjetje Therapia 

d.o.o. pod našo blagovno znamko TH10 in se zato lahko zdaj ukvarjam s tem, kako podjetje 

širiti v tujino. Do takrat sem imel samo eno zaposleno in še za tisto nisem imel več kot 2 

pacienta. Od takrat naprej smo zdaleč največje in najuspešnejše podjetje fizioterapije na 

domu v Sloveniji, ki je zaradi veliko pacientov pridobilo veliko izkušenj in na podlagi tega 

lahko izoblikovalo svojo metodo, s katero imamo 97 % uspeh pri rehabilitaciji vseh 

pacientov, ki jih prevzamemo.« 

»Meni je Akademija Panta Rei osnovna šola za podjetništvo. Ko sem šel na svoje, nisem imel 

pojma o marketingu, upravljanju podjetja in vodenju in vse to sem se v največji meri naučil 

pri Akademiji Panta Rei. Sedaj pa ko Akademija Panta Rei raste, lahko vedno, ko zapadem v 

krizo, zopet obiščem kakšen seminar, ki je na nivoju mojega trenutnega razvoja in zopet imam 

polno zamisli za naprej.«



 

Podjetje GMVI d.o.o. (www.gmvi.si) izvaja, vzdržuje ter servisira vse vrste 

elektroinštalacij ter komunikacijskih ožičenj. Naročnikom svetujejo in pomagajo pri 

izvedbah tehničnega varovanja ter izvedbah inštalacij za »pametne hiše«.   

»Program Simona Coulsona o internet marketingu.« 

»Poenostavili smo prodajni proces ter optimizirali 

komunikacijo z naročniki tako da je sedaj bolj enostavna in 

jasna. Zaradi vsega tega se v podjetju lahko bolj posvetimo 

rasti podjetja predvsem pa več časa namenjamo 

izobraževanju kadra.« 

»V podjetju smo zmanjšali stroške poslovanja zaradi delne 

selitve na svetovni splet, komunikacija s strankami je mnogo 

hitrejša in intenzivnejša. Povečalo se je povpraševanje po 

naših storitvah za več kot 60%, povečala se je tudi realizacija 

za več kot 30%.« 

Bom poskušal biti kar se da jasen in enostaven. Izobraževanja, ki jih je organizirala 

Akademija Panta Rei, so meni osebno spremenila življenje. Dobesedno. Ne samo da sem 

popolnoma spremenil poslovanje v podjetju, spremenil sem tudi način razmišljanja, svojo 

miselno naravnanost. Popolnoma drugače gledam na poslovni svet, na marketing, na 

komunikacijo.«  

»Programi in predavatelji so vrhunski, način predavanja pa te sili v razmišljanje ter iskanje 

boljših načinov. Znanja pridobljena na teh predavanjih lahko takoj implementiraš v svoje 

podjetje. Žal mi je, da se nisem prej udeležil tovrstnih izobraževanj, saj bi si lahko prihranil 

marsikatero nevšečnost in marsikaj bi dandanes naredil drugače. Da situacije iz finančnega 

vidika sploh ne omenjam, saj bi marsikateri posel lažje ali pa sploh pridobili.«  

  



 

Podjetje Silvaapis d.o.o. (www.silvaapis.si) je družinsko podjetje, ki deluje na področju 

izvoza lesa, lesnih polizdelkov in izdelkov v Nemčijo ter skandinavske države. Strankam 

pomagajo s celovitimi rešitvami od načrta do končnega izdelka. 

»Podjetniški enoletni program PROSPERO mi je odprl oči, 

kaj so prioritete v življenju, kako si postaviti cilje, kako 

organizirati in voditi podjetje in kako pomemben je prosti 

čas.« 

»Bolje sem uskladil svoje delovne obveznosti z osebnim 

življenjem. Več tehnik sem takoj prenesel v svoje delo in 

življenje. Naredil sem točen urnik svojega dela, reorganiziral 

podjetje, postavil sem si izmerljive cilje za prihodnost in jih 

večino v kasnejših letih tudi dosegel.« 

»Ob 20 % manjši količini dela, sem za več kot 30 % povečal 

prihodke, dosegel sem 80 % zastavljenih ciljev, zaradi 

reorganizacije podjetja pa imam več prostega časa kot 

kadarkoli prej.« 

 

»Podjetje sedaj vodim po principu, da je to 

zelo pomembno početje, vendar je treba živeti 

tudi zasebno življenje. Zaradi tehnik, ki sem jih 

osvojil v letih izobraževanja pri Akademiji 

Panta Rei, uspešneje in lažje vodim svoje 

podjetje. Podjetništvo ni več zgolj delo, ampak 

tudi zabava.« 

  



http://www.panta-rei.si/

