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Nevro-Komunikacijski
coaching
Upravljanje s spremembami se izvede s komunikacijo.
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Nevro-komunikacijski coaching
Kdaj je nevro-komunikacijski coaching prava izbira?
Če bi od vseh človeških aktivnosti morali izpostaviti tisto, ki je bistvena
za naše

življenje,

je to zagotovo

komunikacija. S komuniciranjem nas
č

vzgojijo in s komuniciranjem sobivamo v skupnosti. Zato so za sre no

"Sem magister lingvistike govora
in teorije družbene komunikacije z

življenje tako pomembne veščine učinkovite
komunikacije. Kljub vsemu se kar pogosto zalomi na tem področju.

in uspešno

dolgoletnimi izkušnjami na

področju strateškega in

komunikacijskega svetovanja.
Na podlagi uporabnih ugotovitev
sodobne nevroznanosti in
vedenjske ekonomije sem razvil

celoviti pristop k prepričevanju in
moderiranju, ki temelji na
znanstvenih dognanjih o tem,

Zakaj je smiselno kupiti nevro-komunikacijski coaching?
V zadnjih desetletjih nevroznanost, psihologija in vedenjska

č

ekonomija korak po korak razkrivajo najbolj u inkovite metode

č

komuniciranja in prepri evanja. Kako naši možgani sploh razumejo

č

č

sporo ila? Kako ljudje sprejemamo odlo itve? In predvsem, kako

č

kako naši možgani razumejo

lahko na te procese u inkovito vplivamo? To so stebri znanstvenih

odločitve in kako lahko na te

ve .

sporočila, kako sprejemamo

č

č

ugotovitev, ki vam lahko pomagajo nadgraditi vaše veš ine ter dose i

č

procese vplivamo.”
mag. Sebastjan Jeretič
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Koga boste najeli za svojega trenerja?

Mag. Sebastjan Jeretič je eden najbolj prepoznavnih obrazov v komuniciranju na področju Balkana. S seboj nosi
dolgloletne izkušnje na področju strateškega in komunikacijskega svetovanja. Svojim klientom ponuja
prilagojeno sodelovanje glede na naročnikove konkretne izzive in projekte. Posebne izkušnje ima prav z
učinkovitim strateškim komuniciranjem, ki temelji na ugotovitvah sodobne nevroznanosti in biopsihologije.
V svojem delu združuje dolgoletne praktične izkušnje z znanstvenim delom na področju komunikacije in
prepričevanja. Med prvimi v regiji je začel na polju komuniciranja uvajati sodobne pristope nevromarketinga,
nevroretorike in vedenjske ekonomije. Njegovo delo temelji na moderni psihologiji prepričevanja, ki izhaja iz
razumevanja, kako ljudje dojemamo sporočila in kako sprejemamo odločitve. Znanost o možganih nam je v
zadnjih desetletjih razkrila številne skrivnosti, ki jih lahko uporabimo za doseganje lastnih ciljev.

Proces nevro-komunikacijskega treninga:

Kako izgleda neuro komunikacijski coaching in kaj boste pridobili? Naš paket združuje izobraževanje o
biopsiholoških temeljih učinkovitega komuniciranja in konkreten trening z vašimi aktualnimi primeri
komunikacijskih izzivov. Po uvodnem pogovoru bomo za vas najprej pripravili kurikulum vsebin, ki vam jih bomo
predstavili v okviru coachinga. Vzporedno z izobraževalnim delom, ki vam bo pomagal razviti veščine strateškega
komuniciranja, pa bomo skupaj iskali najboljše rešitve za vaše aktualne projekte.

1. Uvodni intervju

2. Analiza stanja

3. Evidentiranje
nevralgičnih točk

4. Strategija
spremembe

5. Izvedba

