
Konzorcij VITAL & Co

POSEL 
DELAMO 
LJUDJE.

Delavnice za DVIG:

Zaposleni so vaš 
najpomembnejši kapital. 

Dobro skrbite zanje!

• MOTIVACIJE
• KOMPETENC
• USPEŠNOSTI
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Od usposobljenosti, zdravja in produktivnosti vaših zaposlenih sta 
odvisna rast in preživetje vašega podjetja!

Postanite VITALNO PODJETJE:

Zadovoljni in zavzeti sodelavci 
= produktivno podjetje

Prodaja in trženje 
- dvignite tržne rezultate podjetja

Zdravi zaposleni 
- zmanjšajte bolniške odsotnosti

Učinkovito vodenje in poslovna uspešnost  
- fokus in svetla prihodnost
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KONKRETNA ZNANJA in veščine

»RECEPTI« prav za vas

Delo na PRAKTIČNIH PRIMERIH

PROGRAM DELAVNIC IN 
PREDAVANJ 

V nadaljevanju predstavljena predavanja in delavnice 
so le ožji izbor ekipe specialistov in strokovnjakov  
Konzorcija Vital & Co. Obiščite njihove spletne strani oz. 
zaprosite za vam prilagojeno ponudbo, da boste dobili 
točno to, kar iščete ali potrebujete!
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1. Zadovoljni in zavzeti sodelavci 

Znanje in izkušnje vam nič ne koristijo brez resničnega interesa za delo. 

Osebna rast posameznika je pogoj za skupno rast.

Komunikacija uničuje kariere, zakone. In je ključna za velike poslovne uspe-
he in dobre odnose. Kako aktivno poslušamo in nato dosežemo svoje, celo 
pri zahtevnih sogovornikih?  Znate podati spodbudno, konstruktivno kritiko 
(t.i. »sendvič«), za katero vam bo sodelavec hvaležen? In kako vse govor-
imo nebesedno, da izdamo kar 90 % sporočila? Igre vlog, demonstracije, 
treningi v sproščenem vzdušju.
Izvajalec: dr. Klemen Podjed, ICF coach, NLP/INLPTA, trener, mentor, avtor 
z 20 let izkušenj
Trajanje: 6-8 šolskih ur (oz. po dogovoru)

Kako komuniciramo, da so stvari narejene 
in odnosi dobri?
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Zakaj so mnogi iz dneva v dan vse bolj utrujeni? Kje vse se skrivajo nara-
vne »rezervne baterije«, in kako jih uporabiti? Ali res potrebujemo »kupi-
ti rešitev« v obliki poživil, prehranskih dopolnil in pripomočkov? Najboljše 
rešitve so brezplačne in preproste, le uporabiti jih je treba. 
Predavateljica: Sanja Lončar, avtorica 21 knjižnih uspešnic med katerimi 
so tudi Naravne rešitve za možgane, Kako do več energije, Ščepec rešitev…
Trajanje: 2 šolski uri + (diskusija po želji)
Predvideno štev. udeležencev: ni omejeno

Preutrujenost, nenaspanost, bolečine v želodcu, nihanje krvnega tlaka, 
pogosti glavoboli, nihanje razpoloženja, občutek nemoči; skupni imenova-
lec naštetih težav NI stres, temveč njegova prevelika doza. Rešitev tiči v 
uravnoteženju dveh nevroloških sistemov. S pomočjo izbranih vaj ter zvo-
ka se bomo naučili uravnotežiti naš nevrološki sistem, prepoznati kakšna 
fizična ali mentalna obremenitev vam jemlje energijo in kakšna vaš organ-
izem obnavlja in regenerira.
Izvajalka: Barbara Tavčar, master body inštruktor, PBS center športne od-
ličnosti
Trajanje: 2-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Stres zastruplja naše počutje, zdravje in odnose. A lahko ga bistveno 
zmanjšamo s pomočjo zlatega trojčka, ki ga imamo ves čas s sabo: dihom, 
umom in telesom. Kako se v parih trenutku umiriti z dihalno tehniko? Kako 
do globoke umiritve in uma s tehnikami sproščanjem telesa, kot je progre-
sivna mišična relaksacija, avtogeni trening. Ter kako do umirjenega uma, ki 
ga razburi le malokaj? Praktična delavnica izvajanja tehnik, ki omogočajo 
globoke izkušnje. 
Izvajalec:  dr. Klemen Podjed, ICF coach, NLP/INLPTA, Art of Living Teacher, 
trener, mentor, avtor z 20 let izkušenj
Trajanje: 4 - 8 šolskih ur (oz. po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 20

Kako do več energije?

Antistres vaje proti utrujenosti in 
napetosti

Zlati trojček praktičnih tehnik zmanjšanja 
stresa 
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Kako se rešiti “megle v glavi”, preutrujenosti, pozabljivosti in padca kon-
centracije?  Ali obstaja boljši “pogon” od kave in energijskih pijač? Kako se 
možgani obnavljajo in kako uničujejo? 
Predavateljica: Sanja Lončar, avtorica 21 knjižnih uspešnic med katerimi 
so tudi Naravne rešitve za možgane, Kako do več energije, Ščepec rešitev…
Trajanje: 2 šolski uri + (diskusija po želji)
Predvideno štev. udeležencev: ni omejeno

Duševne motnje so zelo pogoste. Strokovnjaki ocenjujejo, da ima približno 
tretjina družin člana, ki ima težave v duševnem zdravju. Zaradi sramu ali 
neznanja veliko ljudi prikriva svoje težave in prepozno poišče ustrezno po-
moč. V predavanju bodo predstavljene vrste (samo)pomoči v duševni stiski, 
kaj se lahko pričakuje od različnih oblik pomoči, kdaj so zdravila nujna in kaj 
lahko naredimo sami.
Predavateljica: Dr. Lilijana Šprah, psihologinja in doktorica medicinskih 
ved, predstojnica Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU, z več kot 
20 let raziskovalnih, strokovnih in predavateljskih izkušenj na področju 
duševnega zdravja tako na nacionalni ravni kakor mednarodno
Trajanje: 90 minut
Predvideno štev. udeležencev: poljubno

Težave v duševnem zdravju starejših niso odraz posameznikove šibkosti, 
vzrokov za njihov razvoj je več. Lahko jih povezujemo tudi z doživljanjem 
prekomernega stresa, socioekonomskimi, biološkimi in kulturnimi okolišči-
nami. Predavanje bo prikazalo, kateri so dejavniki tveganj in varovalni de-
javniki, povezani z duševnim zdravjem starejših in kaj lahko naredi delovna 
organizacija oz. zaposleni v skrbi za dobro duševno zdravje in počutje.
Predavateljica: Dr. Lilijana Šprah, psihologinja in doktorica medicinskih 
ved, predstojnica Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU, z več kot 20 
let raziskovalnih, strokovnih in predavateljskih izkušenj duševnega zdravja 
tako na nacionalni ravni kakor mednarodno
Trajanje: 90 minut
Predvideno štev. udeležencev: poljubno

10 ukrepov za obnovo in izboljšanje  
kognitivnih sposobnosti

Iskanje rešitev in pomoči, ko se pojavijo 
težave v duševnem zdravju

Kako poskrbeti za dobro duševno zdravje in 
počutje starejših delavcev?
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2. Prodaja in trženje 

ROI – investicija v kader se vam najbolje obrestuje prav v dvigu zmožnosti 

vaših zaposlenih, da podjetju prinesejo posel.

Danes vsi v podjetju tržimo. Pa znajo vsi vaši zaposleni kratko in jedrnato 
prepričati stranke, kaj naredite zanje, kar nihče ne more, zakaj ste najbol-
jši in naj zaupajo prav vam? Vaša ponudba mora biti tako dobra, da nekdo 
ne more reči NE. Zgodbe prodajajo. Skupaj bomo razvili prepričljivo zgodbo 
in prodajne argumente prav za vas. Samo dobro opremljeni in motivirani 
zaposleni bodo tudi tržno uspešni. 
Predavateljica: Tanja Verhovnik, direktorica marketinške agencije in klic-
nega centra Verus, 18 let izkušenj v delu za  mednarodna in slovenska 
podjetja, nagrada Effie za učinkovitost v komuniciranju
Trajanje: 3-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 20

Zakaj bi nekdo verjel, da ste na trgu 
edinstveni
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Trg in nakupne navade se nenehno spreminjajo. Še pred petimi leti so v 
marketingu delovale druge stvari, kot delujejo danes. Ni nujno, da bo vaših 
top 5 izdelkov danes še vedno aktualnih tudi čez 5 let. Izdelali bomo učink-
ovit načrt trženja vašega podjetja, ki bo skladen s sodobnimi trendi na trgu 
in nakupnimi navadami današnjih kupcev.
Predavateljica: Tanja Verhovnik, direktorica marketinške agencije in klic-
nega centra Verus, 18 let izkušenj v delu za  mednarodna in slovenska 
podjetja, nagrada Effie za učinkovitost v komuniciranju
Trajanje: 2-4 šolski uri (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: do 10, običajno za vodstvene ekipe

Če želimo danes biti uspešni v trženju, moramo biti psiholog, komunikator 
in šele na koncu tržnik. Kaj pa, če imate za vse to na razpolago samo 3 
-5 minutni telefonski klic? Dogovarjanje sestankov in prepričanje oseb ena 
drugi strani je danes umetnost. Na delavnici bomo z vašo ekipo razvili inter-
aktivni prodajni dialog in prepričljive prodajne argumente na vašem primeru.
Predavateljica: Tanja Verhovnik, direktorica marketinške agencije in klic-
nega centra Verus, 18 let izkušenj v delu za  mednarodna in slovenska 
podjetja, nagrada Effie za učinkovitost v komuniciranju
Trajanje: 3-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Ali ste vedeli, da je lahko servis strank najdonosnejši tržni kanal, ki vam 
prinese več, kot katerakoli promocijska aktivnost? Potrebno ga je samo 
dobro organizirati, zaposlene naučiti, kako info klice spremeniti v prodajo, 
stranke obdržati in redno večati nakup. Reklamacije in odpovedi so darilo, 
saj dobite tako priložnost da 50 % strank obdržite, ki bi jih drugače izgubili.
Predavateljica: Tanja Verhovnik, direktorica marketinške agencije in klic-
nega centra Verus, 18 let izkušenj v delu za  mednarodna in slovenska 
podjetja, nagrada Effie za učinkovitost v komuniciranju
Trajanje: 3-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Strateški marketing – kje smo danes in kje 
bomo jutri

Komuniciranje po telefonu in dogovarjanje 
sestankov

Vas stranke utrujajo? Vsak kontakt je 
priložnost!
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3. Zdravi zaposleni - zmanjšanje 
bolniških odsotnosti

Izognite se krizam zaradi pomanjkanja razpoložljive delovne sile!

Vsako delovno mesto na vsakega posameznika deluje specifično. Povsem 
enaka obremenitev različno deluje na posameznika, kar povezujemo s tele-
sno držo, načinom absorbiranja in eliminiranja stresnih obremenitev in po-
dobno. Kako glede na tip telesne drže preprečiti, zmanjšati ali popolnoma 
odpraviti bolečine v hrbtu in sklepih ter preprečiti degenerativne spremem-
be? Na ta vprašanja bomo poiskali odgovore na zanimivi delavnici.
Izvajalka: Barbara Tavčar, master body inštruktor, PBS center športne od-
ličnosti
Trajanje: 2-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Terapija za boleč hrbet in sklepe
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S sedenjem niso povezane le mišično-sklepne težave hrbta ter naših okončin. 
Slednje vpliva tudi zdravje naših notranjih organov, njihovo popuščanje pa 
se kaže v njihovi zmanjšani funkciji, kot tudi v slabem delovanju mišic me-
deničnega dna, hladnih stopalih in bolečih nogah, slabi erektilni funkciji in 
podobno. Naučimo se kako več ur sedeti in pri tem čim manj obremenjevati 
naš steber – hrbtenico.
Izvajalka: Barbara Tavčar, master body inštruktor, PBS center športne od-
ličnosti
Trajanje: 2 -4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Želite, da vam vaši ukrepi za zdravje pri merljivo zmanjšujejo bolniške in 
povečujejo zadovoljstvo zaposlenih? Skupaj oblikujemo in usposobimo vašo 
skupino, ki bo motor promocije zdravja na delovnem mestu. Po potrebi iz-
vedemo analize, saj ne morete zadeti tarče, če je ne vidite in pripravimo 
akcijski načrt promocije zdravja in povečamo vključevanje zaposlenih. 
Izvajalec: dr. Klemen Podjed, ICF coach, NLP/INLPTA, trener, mentor, avtor 
z 20 leti izkušenj
Trajanje: po dogovoru
Predvideno štev. udeležencev: po dogovoru.

Naši možgani so na udaru, kot še nikoli doslej. Kaj jim najbolj škoduje in 
kako jih najhitreje regenerirati, da bodo kos vse večjim zahtevam in obre-
menitvam. Kaj moramo storiti da postane naše delovno mesto bolj prijazno 
do naših možganov. Praktični napotki, demonstracije in recepti. 
Predavateljica: Sanja Lončar, avtorica 21 knjižnih uspešnic med katerimi 
so tudi Naravne rešitve za možgane, Kako do več energije, Ščepec rešitev…
Trajanje: 2-4 šolski uri (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Zdravo sedenje na delovnem mestu

Usposobite lastno skupino za zdravje,  
motor vaše promocije zdravja.

Kako ne “skuriti” možgane
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Bi lahko njihovo število virusnih obolenj prepolovili?
Seveda! Vendar ne tako, da imamo v službi bolne in okužene sodelavce, ki 
težavo le pomnožijo. Z boljšim razumevanjem načina nastajanja in širjenja 
virusnih okužb lahko veliko storimo, da je obolevnost manjša. (In pri tem ni 
mišljeno zgolj umivanje rok!) Spoznajte najbolj učinkovite naravne strategi-
je krepitve imunskega sistema v času viroz.
Predavateljica: Sanja Lončar, avtorica 21 knjižnih uspešnic med katerimi 
so tudi Adio prehladi, Vojna ali mir z bakterijami, Naravne rešitve za mož-
gane, Kako do več energije, Ščepec rešitev…
Trajanje: 2 šolski uri + (diskusija po želji)
Predvideno štev. udeležencev: ni omejeno

Motnje razpoloženja, kot so depresivne in tesnobne motnje so mnogo bolj 
pogoste, kot si predstavljamo in o njih govorimo.  Z njimi se soočajo tako 
moški kakor ženske v vseh starostnih obdobjih. Zelo pogosto jih sproži-
jo in vzdržujejo prekomerna izčrpanost in izgorelost.  Na predavanju bodo 
predstavljeni prvi znaki depresije, tesnobe, izgorelosti in kdaj zahtevajo up-
ravičeno skrb in iskanje strokovne pomoči ter kakšni preventivno promoci-
jski programi  v delovnem okolju lahko doprinesejo k zmanjševanju bolniških 
odsotnosti  zaradi depresije, tesnobe in izgorelosti.
Predavateljica: Dr. Lilijana Šprah, psihologinja in doktorica medicinskih 
ved, predstojnica Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU, z več kot 
20 let raziskovalnih, strokovnih in predavateljskih izkušenj na področju 
duševnega zdravja tako na nacionalni ravni kakor mednarodno
Trajanje: 90 minut
Predvideno štev. udeležencev: poljubno

Zdravje je trenutno stanje organizma kot celote. Če to razumemo potem 
vemo, da smo za svoje zdravje odgovorni celotnih 24 ur, tako na delovnem 
mestu kot doma in na izbranih fizičnih aktivnostih v prostem času. Naučili 
se boste kako preprečiti najbolj pogoste poškodbe pri delu in aktivnostih, ki 
so del našega prostega časa.
Izvajalka: Barbara Tavčar, master body inštruktor, PBS center športne od-
ličnosti
Trajanje: 2 -4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Kako okrepimo imunost na naraven način?

Duševne motnje moderne dobe: depresija, 
tesnoba in izgorelost

Prostočasne aktivnosti in poškodbe pri 
delu
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4. Učinkovito vodenje in poslovna 
uspešnost

Izjemni ljudje dosegajo izjemne rezultate.

Imate občutek, da delate trdo, vam zmanjkuje časa, ste v stresu, rezultati 
pa niso, kot bi si želeli? Na delavnici boste vzpostavili dober lasten sistem 
organizacije časa. Znali boste postavljati cilje po S.M.A.R.T.E.R. metodi, ter 
uporabljati timeboxing, metodo najuspešnejših. Trenirali bomo postavljanje 
prioritet in naučili se boste ustvariti 1 uro časa na dan več, ter pregnati 
tatove časa. Vaje, študije primerov, izdelava načrta dela. 
Izvajalec: dr. Klemen Podjed, ICF coach, NLP/INLPTA, trener, mentor, avtor 
z 20 leti izkušenj
Trajanje: 4 do 8 šolskih ur (oz. po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 20

Mojster upravljanja časa – naredimo več 
pametneje
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Razvoj je nemogoče financirati iz lastnih virov. Koriščenje nepovratnih sred-
stev vam pomaga pri doseganju strateški ciljev hitreje in z manjšim lastnim 
vložkom.
Predavatelja: Tanja Verhovnik in Jure Verhovnik, Verus d.o.o. 
Trajanje: 2-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 10

Izkoristite potencial inovativnosti zaposlenih v podjetju in povečajte svoje 
prihodke in konkurenčno prednost. Skupaj bomo s pomočjo pristopa design 
sprint poiskali nove poslovne priložnosti.
Predavatelja: Tanja Verhovnik in Jure Verhovnik, Verus d.o.o. 
Trajanje: 3-4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 15

Zdravje je trenutno stanje organizma kot celote. Če to razumemo potem 
vemo, da smo za svoje zdravje odgovorni celotnih 24 ur, tako na delovnem 
mestu kot doma in na izbranih fizičnih aktivnostih v prostem času. Naučili 
se boste kako preprečiti najbolj pogoste poškodbe pri delu in aktivnostih, ki 
so del našega prostega časa.
Izvajalka: Barbara Tavčar, master body inštruktor, PBS center športne od-
ličnosti
Trajanje: 2 -4 šolske ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 30

Kako pridobiti nepovratna sredstva?

Notranje inoviranje

Trening vodenja za vodje z občutkom za  
rezultate in ljudi
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Dr. Lilijana Šprah, 
je univerzitetno diplomirana psihologinja, doktorica medicinskih ved in predstojnica Družbenomedicins-
kega inštituta ZRC SAZU. Ima več kot 20 let raziskovalnih, strokovnih in pedagoških izkušenj na področju 
duševnega zdravja tako na nacionalni ravni kakor v mednarodnem okolju. Samostojno ali v soavtorst-
vu je objavila več 150 raziskovalnih, strokovnih in poljudnih publikacij. Je uveljavljena izvajalka številnih 
izobraževanj za različne naročnike zasebnega in javnega sektorja (stres v delovnem okolju in njegove 
posledice na zdravje zaposlenih, tveganja za slabo duševno zdravje v zasebnem in poklicnem življenju, 
soočanje z motnjami razpoloženja, analiza izvorov psihosocialnih obremenitev v delovnem okolju in prip-
rava ukrepov). 
Reference: Zdravniška zbornica, Splošna bolnišnica Novo Mesto, Maribor, Murska Sobota, Center za 
socialno delo Maribor, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Socialno 
varstveni zavod Dutovlje, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Avtobusna postaja Ljublja-

na, Farmadent, Nova Ljubljanska banka, Izletnik Celje, Zavarovalnica Triglav, Domel idr.

Sanja Lončar, 
že od leta 2005 vodi največje slovensko nevladno gibanje – projekt Skupaj za zdravje človeka in narave, 
ki raziskuje številne naravne rešitve za težave s katerimi se človek danes srečuje. V tem času je kot 
avtorica ali soavtorica ustvarila že več kot 20 knjižnih uspešnic, med katerimi so tudi Naravne rešitve 
za bolečine, Kako ohraniti možgane, Ščepec rešitev, Adijo prehladi, Resnice in zmote o maščobah… 5 
knjig je prevedenih tudi v nemški jezik. Sanja vodi seminarje in predava v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na 
Hrvaškem. Ureja glasilo projekta Skupaj za zdravje človeka in narave in portal www.zazdravje.net 
Reference: Zavarovalnica Triglav, Gen Energija, Dosor, Uni&Forma, Društvo medicinskih sester, babic in 
medicinskih tehnikov Maribor, Republiški zavod za zaposlovanje, Pegazov dom, CSD Kobarid, Levas, BMM 
d.o.o, Sonnentor (Avstrija).... 

Povezave: 
Spletna stran https://dmi.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/lilijana-sprah-sl#v
Kontakt:
ZRC SAZU, lilijana.sprah@zrc-sazu.si, 031 632 102

Povezave: 
Spletna stran: www.zazdravje.net
Kontakt:
Zavod ZCS, sanja.zazdravje@gmail.com, 041 645 948

EKIPA SPECIALISTOV in PRAKTIKOV
Z vami bodo svoja znanja, izkušnje in dobro prakso delili: 

Dr. Klemen Podjed, 
je trener, svetovalec ter coach International Coach Federation. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, tako 
v velikih sistemih (Elektro Slovenija, Donit), kot manjših organizacijah (Inštitut za produktivnost, People 
for Eearth), tudi na vodilnih mestih in v mednarodnem okolju. Njegove delavnice so zelo aktivne in prak-
tično naravnane. Je dr. oec. in mag. posl. in org. (EF, UL), univ. dipl. org. (FOV, UM), učitelj International 
Art of Living Foundation, VŠ predavatelj z opravljenimi andragoško pedagoškimi izpiti, raziskovalec ter 
praktik nevrolingvističnega programiranja (NLP). Klemen Podjed je avtor številnih člankov, priročnikov, 
video seminarjev, blogov in drugih publikacij ter preko 30 obsežnejših študij.
Reference: GZS, Impol, Henkel, Hoteli Bernardin, Intereuropa, ZRC Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, Dom starejših Grosuplje, Ecolab, Iskraemeco, Splošna bolnišnica Novo Mesto, Tehnološki park 
Ljubljana, Dom starejših Sežana, Adient, Albaugh,  Nacionalni inštitut za javno zdravje, Lekarne Maribor, 
Novem Car Interior Design, Slovenska turistična organizacija, Aquafil, Papirnica Vevče, Polycom,

Povezave: 
Spletna stran: www.produktivnost.si, Youtube: http://tiny.cc/gppdaz;
Kontakt:
Inštitut za produktivnost d.o.o., klemen@produktivnost.si, 040 662 003



Konzorcij VITAL & Co

Barbara Tavčar, 
master body instructor, rojena 1979, zadnjih 15 let vodi prvi franšizni studio body tehnike v Sloveniji. 
Kot inštruktorica, svetovalka in predavateljica svoje strokovno znanje vedno obogati z več kot 20 letnimi 
izkušnjami s področja dela z ljudmi, gibanja ter zdravega načina življenja. Je ambasadorka body tehnike 
v Sloveniji, filozofije, ki vsakega posameznika ne uči le pravilnega gibanja temveč predvsem razumevanja 
nastalih težav, v vlogi predavateljice pa sodeluje na »Učilištu body tehnike« v Zagrebu ter več domačih 
ter tujih dogodkih. Je idejni in strokovni vodja Body@work - celovitega koncepta zdravja na delovnem 
mestu. Njene delavnice so vedno interaktivne, podprte s praktičnimi nasveti ter podane na razumljiv in 
zanimiv način.  Je avtorica številnih člankov ter dveh priročnikov s področja gibanja ter zdravja na delov-
nem mestu. 
Reference: Občina Tržič, Ajpes, Iskra Mehanizmi d.o.o., Adriatic Slovenica d.d., Genis d.o.o., Lekarne Oba-
la, British Ambassy, Krka d.d., Borzen d.o.o. in drugi.

Tanja Verhovnik, 
je direktorica marketinške agencije in klicnega centra Verus in sodeluje z vrsto slovenskih in tujih podjetij 
že dobrih 18 let. Je start up mentor, predavateljica na Višji strokovni šoli Akademia in vodi Verusovo 
šolo marketinške prakse. Cilj njenih izobraževanj je, da udeleženci spoznajo dobro tržno prakso, aktivno 
sodelujejo in razvijejo najučinkovitejši recept zase! Za učinkovitost v komuniciranju je prejela prestižno 
mednarodno nagrado Effie. Lastno znanje in najboljšo prakso je razvila na osnovi rednega dela predvsem 
za tuja mednarodna podjetja, izvedenih 375 evropskih projektov, več 100 kampanj, organiziranih 700 
dogodkov, 1500 promocij na prodajnih mestih, 30 novinarskih konferenc po vsej Sloveniji in številna 
izvedena usposabljanja.  Zasnovala in sooblikovala je številne uspešne marketinške in prodajne zgodbe.
Reference: Akademija Finance, Agencija Sonček, Ledinek, Mikro+Polo, Makom, Tovarna podjemov Mar-
ibor, Tehnološki park Ljubljana, Univerzitetni inkubator Primorske, RRA Koroška, Makom, Remax, Kmeti-
jsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod Maribor, zavod Celje, zavod Nova Gorica, Marketinški fokusi, 
Kongres Direkt, BNI konferenca, Naj podjetniška ideja, Podjetno v svet podjetništva, Šola podjetništva,..

Povezave: 
www.bodytehnika.si, www.bodyatwork.si
Kontakt:
PBS center športne odličnosti, barbara@bodytehnika.si, 040 784 131

Povezave: 
www.verus.si
Kontakt:
VERUS – šola marketinške prakse, tanja.verhovnik@verus.si, 031 219 780


