
 
 

INDIVIDUALNI MENTORSKI PROGRAM IZ SLUŽBE 
V PODJETNIŠTVO – USPEŠNO IN SPROŠČENO  

(4. september – 4. december) 
 
 
Ojla, 
 
si še vedno v službi, ki te na smrt dolgočasi? Spravi v slabo voljo? In zaradi 
katere te vsako nedeljo popoldne že stiska v želodcu, ko pomisliš, da je jutri 
spet PONEDELJEK? 
 
Been there, done that. 
 
Malo manj kot 3 leta sem vsak dan hodila v službo in se spraševala: A to je to? 
Ali je mogoče, da dejansko delam po svoje, izrazim sebe, sem kreativna in sem 
»jaz« V ČASU SLUŽBE, ne samo med svojimi hobijmi in 14-dnevnim dopustom? 
 
A odgovor kar ni prišel ... in dnevi so se zato še bolj vlekli ... 
 
No, seveda je bila potem moja odpoved in skok v mrzlo vodo podjetnišva še 
toliko bolj srečen, a po drugi strani zelo stresen. O podjetniški svobodi ni bilo 
ne duha, ne sluha. Zakaj? Ker nisem imela pojma, kako prodati. Kaj sploh 
prodajati. Kako oglaševati. Kako pisati prodajna besedila. Strah me je bilo 
postaviti takšno ceno, za katero bi z veseljem delala. Pa še bi se verjetno kaj 
našlo . 
 
Potem pa sem svoj biznis začela postaljati v logičen sistem ... čedalje bolj jasno 
sem videla strukturo in kako se neznanec pretvori v zadovoljno stranko. 
Čedalje več sem jih uspela pelajti po tej poti ... no, in zdaj je nastopil čas ko moj 
sistem postavim tudi zase (no, jaz in moja ekipa!:) 
 
Ne vem, če veš, ampak mentorski program za vse podjetnice in podjetnike, ki 
vstopate na podjetniško pot, mi je od vseh mojih coaching programov moj 
najbljuši . Verjetno zato, ker sem ga razpisala kot prvega. V njem je Lea 



napisala in izdala svojo knjigo o kefiju (Bravo, Lea!), Sonja pa je pripravila 
ponudbo, ki so jo stranke z veseljem kupovale (in jo še danes!). 
 
Razpišem ga enkrat letno – ampak mislim, da je tokrat zadnjič. Zakaj, se 
verjetno sprašuješ? 
 
Kliče me moje poslanstvo, da svoj glas širim še onkraj slovenskih meja ... in že 
pridno delam v tujini (preko spleta, itak – od Leje in Iztoka se ne premaknem 
). Ne vem, če ga bom še kdaj ponovila. Pa ti ne bi rada to pisala kar tako, 
samo zato, da se dobro sliši ... ampak prav iskreno res ne vem, ali bo še čas za 
individualno delo z večjo skupino. Moj delovnik je konec koncev res kratek – 5-
6 ur dnevno – tako da si lahko predstavljaš, da se mi dan takoj obrne. 
 
Zato sem ti pripravila tudi nekaj posebnega ... nekaj, kar nisem naredila še 
nikoli ... kot sem ti že prej omenila – zate postavim takšen sistem, ki meni 
dnevno že 3 leta prinaša nove in nove stranke! 
 

 
 
No, kaj pa lahko pričakuješ, če boš delal-a z mano? 
 

- dostop do VSEH moji spletnih programov v vrednosti 1.500 + eur 



- individualno 1:1 podporo po Skypu vse 3 mesece dela z mano z možnostjo 
podaljšanja (en 30-minutni laserski coaching na 14 dni, skupaj 12 
coachingov) – v vrednosti 1.400 eur 

- podporo in pomoč pri oglaševanju, gradnji mailing liste, pisanju prodajnih 
besedil– v vrednosti 1.000 eur (v obsegu 5 delovnih ur) 

- podporo in pomoč pri tehnični izvedbi webinarjev, FB Live, IG TV, objavah 
na družabnih omrežjih … - v vrednosti 300 eur (v obsegu 3 ur) 

- dostop do zasebne FB skupine za vsa vprašanja 24/7/365 – v vrednosti 500 
eur 

- BONUS: predloge mojih prodajnih lijakov za avtomatizirano prodajo ter 
uspešnih FB oglasov – v vrednosti 150 eur 

 
 
Celotna vrednost paketa: 4.650 eur 
Redna cena: 1997 eur 
Za prijave do 28. avgusta: 990 eur (DDV vključen) ali 3 obroki po 370  eur 
 
 
Celotno pomoč in podporo izvede moja ekipa ali jaz (odvisno od tvojega izziva 
– tako da ti lahko kar nabolj pomagamo, da bo tvoj prehod iz službe na svoje 
čim bolj gladko stekel!) 
 

 
 



 
Kaj se skriva med mojimi spletnimi programi? 

- Tinina akademija spletnega marketinga 
- Tinina akademija digitalnih izdelkov 
- Stalen dotok strank (3x razprodan) 
- Dvigni svojo vrednost, podvoji svoje prihodke (certificirani spletni 

program, ki je že 100.000 podjetnicam in podjetnikom po celem svetu 
pomagal podvojiti prihodke) 

- Hiter cashflow – 9 mojih osebnih marketinških kampanj, s katerimi 
napolniš bančni račun v 24 urah 

- Biziwoman – da boš učinkovita in hkrati sproščena 
- Webinar: Kako podvojiti prihodke v tem letu? 
- Webinar: Zasij na spletu 

 
 

Kaj o meni pravijo moje stranke? 
 
Moje programe je uspešno zaključilo že 358 podjetnic in podjetnikov iz 5 
držav. Zdaj si na vrsti ti!:) 

 



 

 

 



 
 
Tinin coaching je bil super, saj ima zato res neznansko 
dobro žilico:) Dobil sem veliko zanimivih korakov, kako se na splošno lotevati 
svojega posla in kako se spraviti k delu. Prav tako me je zelo motivirala, da 
storim naslednji korak. Po samo eni uri coachinga sem se počutil, da moja 
poslovna ideja ni več tako abstraktna in jo lahko dejansko uresničim! Naredila 
sva konkreten načrt, tako da zdaj točno vem, kakšni so moji nadaljnji koraki in 
že čutim, kako se premikam v pravo smer. 
 
Coaching s Tino priporočam vsem, ki še oklevate z naslednjim podjetniškim 
korakov ali pa se enostavno ne znajdete, kako naprej. Vsekakor se vam bo 
investicija takoj povrnila!:)– Aleš Kavčič, Web Developer 
 
I’ve purchased several on line programs and could not figure out how to get 
those lessons to apply to my business. I kept feeling like I was trying to fit a 
jigsaw puzzle together with lots of missing pieces. After 1 session talking with 
Tina to discuss my specific needs I got clarity and many easy to implement 
ideas and tasks to finally get on track and get my online business more properly 
set up. I’m so thankful for Tina’s help, I’m finally getting on track. 
– Diana Brohard, Co-owner Stylepets Boutique 
www.stylepetsboutique.com 
 
 
Before learning the methods Tina teaches, I was in a real money mess. I had 
tons of debt and my monthly expenses seriously outweighed my income. 
 
Now I have the tools, systems and and mindset I needed and I have totally 
transformed the way I handle money – both in my business and personal life. 
My savings are growing, my debts are falling and I can now pay cash for 
luxuries that had previously gone on credit cards!– Emma Hague, Velika 
Britanija 
 
S Tino sva imeli krasen kreativni brainstorming. Poleg tega, da je Tina polna 
čudovitih in konkretnih idej, ti tudi vlije zaupanje, da se zadeve da realizirati. 
Zelo uporabna je njena knjiga Live the Life you Desire, ki ima enostavne in zelo 
uporabne nasvete, kako se lotevati dela in uresničevati svoje ideje v 
vsakdanjem življenju. Meni konkretno najbolj pomaga njen nasvet, da delaš 
vedno stvari v sklopu, kar delo res nekoliko pospeši in je organizacija časa lažja. 
Odlično je tudi, da ti Tina po kreativnem brainstormingu pošlje posnetek. Sama 



ga kar poslušam, da se malo motiviram in se opomnim kaj sva že rekli. 
Dejansko sem po njenem coachingu imela že po prvem mesecu vidne rezultate. 
In sem svoj dohodek povečala za 
5x. Prvič sem začutila, da se ure vloženega dela in pravi koraki lahko resnično 
obrestujejo. Pred tem sem nekoliko tavala v temi. Tina hvala za potrpežljivost in 
pozitivo. 
Jasmina Pečoler 
 
Tina je neverjetna coachinja, ker ne skriva svojega bogatega znanja, temveč 
iskreno ponudi največ, kar je možno. Tako hitro dojame situacijo in usmeri na 
drugačno pot, da sem v eni uri z njo dosegla premike, za katere sem si prej 
sama prizadevala pol leta. 
Zakaj je torej osebno mentorstvo s Tino Grilc zame tako zelo dragoceno? Ker mi 
da pravi zagon, ker pomaga najti konkretne rešitve za konkretne težave. 
Nobeno izobraževanje mi tega ni dalo, ker enostavno nisem mogla v celoti 
izkoristiti potenciala. Vsak ima pri svoji situaciji slepo pego, enostavno ne vidiš 
vsega, šele nekdo od zunaj lahko objektivno svetuje in ti poda roko, da se hitro 
in z lahkoto dvigneš iz blatne luže na čudovit sončen hrib, kjer je tudi razgled 
neprimerljivo lepši. – Ksenija Krevs, Tvoja Moč 
www.tvojamoc.si 
 
Tina, še enkrat hvala za tvoje mentorstvo, coaching, vodstvo, pomoč … Skoraj 
čisto izgubljena v organizacijskem in poslovnem smislu sem se s tvojo pomočjo 
postopoma našla. Všeč mi je, kako se je izkazalo, da je tudi načrt, ki sva mu 
posvetili skoraj celo uro in je kasneje padel v vodo, imel vrednost. In enako velja 
za celotno trajanje mentorstva. Lahko je bila samo ena ideja, ki si mi jo 
povedala in se je izkazala za paradnega konja in katalista velikim 
spremembam, ali pa celoten coaching uporabnih in dragocenih idej, orodij, 
tvojih izkušenj in opažanj. Vse je imelo nek svoj namen, pot, smisel in vrednost. 
Vesela sem, da sem se odločila in investirala v tvojo pomoč. Bilo je vredno � 
Zelo hvaležna, precej manj izgubljena in veselo korakam naprej po svoji poti.– 
Manca, Visokosenzitivnaoseba.si 
visokosenzitivnaoseba.si 
 
Brez Tine ne bi nikoli svoje ideje spravila na papir. Ja dobesedno na papir, saj mi 
je z njeno pomočjo uspelo izdati knjigico Kefir – čarobni napitek za neskončni 
užitek. Pomagala mi je oblikovati produkt ter me ves čas podpirala, da sem ga 
tudi uresničila. Sodelovanje s Tino je bilo nepozabno, polno humorja, smeha, 
dobrih vibracij. Tudi, ko mi je bilo zares težko, me je znala vzpodbuditi, da sem 



vztrajala,da je vredno. Z njeno pomočjo sem uresničila svoj zastavljeni cilj. 
�Hvala iz srca !!– Lea Veider 
 
Draga Tina, ali naj rečem kar Atomska bomba za podjetnike na začetku in v 
razcvetu!!!!!! Ko sem prvič zaznala tvojo pošto na mojem mailu, sem mislila ,da 
iščeš sodelavca in še dobro, da sem Ti napisala hudomušno pismo in šele potem 
skapirala, da si morda pravi naslov za moje porodne težave v nastajanju 
nekega podjetnega projekta, ki sem ga začela pred dvemi leti in je zaradi 
neznanja in … ostal v plenicah in čakal na pravo negovalko, da ga potegne iz 
plenic. Draga Tina, Ti si moja Alissa Dazet, ki mi je preko nekega internetnega 
seminarja pokazala pot iz teme, in če ne bi bilo nje, te na žalost ne bi še 
dooolgo razumela, kaj mi hočeš preko svojih mailov povedati. Tina, hvala za 
poučevanje, hvala za vso podporo in pushing, kaj in kdaj in kako in brez 
izgovorov … In vsi vi PRIJATELJI v PODJETNIŠTVU, ki berete to mnenje, 
ZAGRABITE njeno ZNANJE in pustite se presenetiti, kam vas bo prineslo. In en 
dan boste spoznali, da brez nje ne bi bili to, kar ste. Upam in ŽELIM, da bi ti 
coachingi postali redni in da bi Tina iz njih naredila enkrat letne konference, v 
katerih bi se lahko spoznali in delili znanje in mnenja za boljši in lepši JUTRI v 
PODJETNIŠTVU. Zdaj pa draga Tina, resno in podjetno v napad za boljši jutri. Mi 
smo s tabo in vse dobro in slabo bomo razdelili med seboj in s tabo. In zdaj bom 
dodala še to, da sem srečna, ker sem našla UČITELJA, ki mi lahko pomaga iz 
zagat in zmot neznanja o podjetništvu. Tega imamo v Sloveniji daleč premalo. 
Bravo Tina!!!! Ti si nekaj takega kot naši smučarji. Saj se še spomniš one 
pesmice: „Nič nas ni strah,ker so smučarji z nami …“ Mi pa bomo peli, ko bomo 
naredili podjetniški preboj: „Nič nas ni strah, ker TINA JE Z NAMI …“– Mirjam 
Golub, akupunkturistka z dušo, akupunktura-taogarden.com 
 
Before Tina’s coaching I had lots of working and very little time for enjoyment 
in my life. I felt safe working with Tina. She is kind and compassionate. 
The most important breakthrough of the session was my realization that 
having my time completely structured and not allowing free time to enjoy 
myself may inhibit my ability to be as productive as I want to be. – Monique 
Shidell, Inner Dimensional Transformations, LLC 
www.innerdimensionaltransformations.com 
 
Preden sem prišla k Tini na coaching sem bila neodločna, nesamozavestna in 
zelo ne-poslovno orientirana. Želela sem si sprememb na tem področju. 
Coaching je bil zelo sproščen. Tina me je na sproščen način vodila skozi proces 
coaching, zato sem se dobro počutila, kljub temu da mi tema finance ni 
simpatična. 



Tinin coaching mi je pomagal, da postavljam višje cene in se ob tem čedalje 
boljše počutim. Priporočam vsakemu podjetniku, še zlasti če ste bolj na začetku 
svoje poti.– Nataša Medvešek, www.natasamedvesek.com/#portfolio 
 
V življenju trdim, da naključja ne obstajajo in da se vse zgodi z nekim 
namenom. V začetni fazi namena največkrat ne poznamo, vendar se nam nekoč 
odkrije. Po dolgih letih sva se s prijateljico končno zopet dobili na pijači. Ena 
izmed tem pogovora je bila moja strast oziroma želja po premiku dalje na 
duhovni bazi. Ko je človek na točki, ko je željan premika dalje pa ne ve kaj naj 
stori, da doseže še več src. Področje marketinga mi je bilo tuje in prijateljica mi 
je z največjim navdušenjem predlagala tečaj pri Tini. Tako zelo je bila 
prepričana, da Tino potrebujem, da me je prijavila in mi podarila tečaj Digitalni 
nomad. Da, tako je, prejela sem tečaj kot darilo 
 
Zase vem, da imam čut in hitro ugotovim, kdo svoje znanje deli s plemenitim 
namenom in ko je Tina posredovala modul, sem prejela potrditev, da imam 
prav. Pri Tini sem začutila, da je pristna, ima ogromno znanja, izkušenj in 
posebno lepo svoj produkt “zapakira”, da se nas njeno znanje dotakne na 
poseben način. Hvaležna sem, da me je pot preko prijateljice pripeljala vse do 
nje. 
 
Tudi sama nad vse rada pomagam ljudem uvideti spoznanja, ki se jim vseskozi 
odkrivajo, a jih zaradi tega, ker so preveč pred očmi, dostikrat ne vidijo. 
Življenje je dar, življenje je dar z omejenim rokom uporabe in če vprašamo ljudi, 
ki zapuščajo ta svet bi spremenili le eno…živeli bi bolj polno, naredili bi vsak, še 
tako strašljiv korak, ki bi jih pripeljal do sreče. V pomoč ljudem, ki se spopadajo 
s strahovi, v pomoč ljudem, ki odkrivajo višji smisel življenja samega, v pomoč 
ljudem, ki potrebujejo kanček motivacije več, ki so željni živeti polno pa jim 
manjka še tisto malo….se je rodil Midasov dotik in po tečaju pri Tini s kančkom 
motivacije več…akcija! izkoristimo svoje darove in izpolnjujmo svoje poslanstvo. 
 
Čudovit dan,– Nina Gračar Grošelj, Midasov dotik 
 
Coaching s Tino je bila zelo prijetna in življenjska izkušnja, ki mi je dala odlične 
napotke glede upravljanja s časom in odnosa do denarja, tako da sem sedaj 
bolj disciplinirana pri svojih nalogah. Tina iskreno posluša, nevsiljivo odkriva 
blokade, ki preprečujejo napredek, jih nežno ozavesti ter predlaga konkretne 
rešitve usmerjene v delovanje. 
 



Coaching s Tino najbolj priporočam vsem, ki se lovijo in “izgubljajo preveč časa” 
z dejanji, ki jim ne prinašajo zadovoljstva in vsem, ki si želijo boljše rezultate na 
osebnem ali poslovnem področju, sploh kar zadeva odnosa do denarja in 
upravljanja s časom. Investicija se povrne že zato, ker sedaj veš, da imaš čas 
dihati!:) – Tea Petančič, Svetovalka za kadre, trenerka in Life Coach 
 
Draga Tina, hvaležna sem za online tečaj s tabo, saj mi je prinesel veliko novih 
informacij in usmeritev. Zelo lepo sem te začutila in v veselje mi je, da se res 
iskreno in srčno zavzameš za to, kar počneš. Ne glede na to, da se nisva fizično 
spoznali, sva ustvarili kar nekaj pomembnih stvari in mi je bilo v veselje delati s 
teboj!– Tjaša Cepuš, Zvočni SPA 
zvocni-spa.si 
 
Digitalni nomad pa je vse, kar sem pričakovala in še več! Prva dva modula sem 
poslušala kar med vožnjo na vlaku (vsakega dvakrat! :D), predelala pa jih bom 
še s pisalom v roki. Komaj čakam še tretjega! 
 
En lep dan ti želim še naprej!:) 
 
– Ana Čebin 
www.facebook.com/anajagodanakit/ 
 
Delo s Tino je prineslo v moje podjetniško življenje občutek sproščenosti in miru. 
Že po prvih modulih programa BUM sem začela dobivati jasnejšo sliko o tem, 
kako postaviti logično osnovo dejavnosti in doseči želene cilje. Razen tega sem 
začela verjeti, da podjetništvo, ki je skladno z mojimi vrednotami in načinom 
življenja, res obstaja. Seveda se je posledično povečalo navdušenje do 
podjetništva in ustvarjalni zanos. Moja vizija je začela dobivati izvedljiv načrt, 
koraki do uresničitve so postali jasni in razumljivi. 
 
Tina ima polno idej in praktičnih znanj iz različnih področjih, ki jih pri njej dobiš 
na enem mestu, predstavi pa jih na način razumljiv vsakomur. 
 
Tinin slogan »Podjetništvo z nasmehom« se je tako pri meni potrdil kot resničen 
in hvaležna sem da sta se najini poti srečali. 
 
– Darja Bitenc, coach za opolnomočenje in čuječnost, Zlata pravljica 
www.zlatapravljica.si 
 
 

http://www.zlatapravljica.si/


Kdo je Tina? 
 

 
 

prva leta sem se ukvarjala s storitvami – prevajala in poučevala, tako da 
verjetno takrat še nisi slišala zame:) 

- potem sem začela graditi blagovno znamko S Tino v tujino (in prva v 
Sloveniji začela s pestro paleto avdio programov za učenje angleščine ter 
nemščine – danes skupnost obsega že preko 3.000 zadovoljnih 
uporabnikov!) 

- z digitalnimi izdelki in spletnimi tečaji sem se preselila na globalni trg ter 
izdala knjigo Live the Life You Desire 

- v tem času sem opravila kar nekaj izobraževanj za coacha v Sloveniji in v 
ZDA ter začela svoje caoching storitve tržiti v tujini 

- v zadnjih letih sem prodala več 1.000 digitalnih izdelkov v Sloveniji in tujini 
- v tem času sem in še vedno predavam na konferencah, Ekonomski 

fakulteti ter za mlade podjetnike v mentorskih programih 
- v tem času sem sodelovala tudi s podjetji, kot so Eti, Vitapur, Henkel, Hofer 

… 
- bila gostja na RTV, interjujana za Delo, Val 202 

 
 
 
 



Pogosta vprašanja in odgovori 
 
Kdaj se mentorski program začne? 
Začnemo 4. septembra in končamo 4. decembra. Če greš v tem času na dopust, 
se ti za toliko časa podaljša tudi mentorstvo. Fer?:) 
 
Kaj pomeni pomoč pri gradnji mailing liste? 
Moja ekipa ti postavi pristajalno stran (če je še nimaš), te usmerja pri pripravi 
brezplačnega darila, pripravi strategijo oglaševanja in postavi kampanjo ter te 
nauči upravljati z njo. 
 
Kaj pa, če še nimam spletne strani ali FB strani? 
Ni problema. Pomagali ti bomo, da boš osnovno strukturo – FB stran – imela še 
pred začetkom programa. E-mail listo lahko gradiš tudi brez spletne strani – ti 
kmalu razložimo, kako . 
 
Kaj pomeni podpora za družabna omrežja? 
Glede na tvojo poslovno idejo ti pomagamo razčleniti in narediti profil idealne 
stranke, postaviti stran za podjetje ter svetujemo pri pripravi objav za družabna 
omrežja. Če si v tem svetu še nova, ti prve objave tudi napišemo. 
 
Malo bom še razmislila ... imam še čas? 
Za program imam na voljo le 4 mesta – več strank trenutno žal ne morem 
sprejeti. Prej se prijaviš, prej boš »notr«. Prijave pa zbiram do 28. avgusta. 
Potem sledita 2 tedna, v katerih lahko pričakuješ 2 e-maila od moje ekipe. Ko 
jim boš posredoval-a vse podatke, gremo 4. septembra v akcijo!:) 
 

 
Tina, bom imela poleg službe čas za vse to? 
Dostop do mojih programov je doživljenjski, tako da jih lahko pogledaš tudi 
kasneje. 
Mi pa ti bomo v tem času pomagali postaviti temelje za dober začetek. Seveda 
pa je potem tvoja odločitev, ali te temelje samo ohraniš in imaš popoldanski 
biznis ali pa greš čisto na svoje. V vsakem primeru ti bo stvar »stala« za dober 
začetek. In verjetmi mi, iz lastnih izkušenj ti govorim, ko pravim, da je to RES 
edino in najbolj pomembno. Dober temelj. In to lahko pričakuješ v programu.  
 
V čem je tvoj program drugačen od drugih? 
Dolgo časa sem ljudi izobraževala – in jih še vedno. A čedalje bolj vidim, da 
potrebujejo »brco v rit« in »konkretno pomoč« - to ti zagotavljam v tem 



programu. Seveda si želimo, da se naučiš prodaje in marketinga – in zato ti tudi 
dam dostop do spletnih programov – a še bolj si želimo, da lahko hitro stopiš 
korak naprej. In tako mi naredimo »ta težko« delo zate. Ni se ti treba 
poglabljati v vsako spletno orodje, naštudirati celoten sistem oglaševanja na 
FB-ju, prednosti in slabosti posameznega ponudnika za mailing listo ter narediti 
znanost iz tekstopisja. Kjer rabiš pomoč, tam ti jo ponudimo, naredimo 
postopek namesto tebe in te ga NAUČIMO tako, da ga znaš narediti sama. 
 
 
Kaj pa če ne želim pustiti službe in bi rad-a delala samo ob službi? 
Tudi v tem primeru je tole idealno zate! Dobri temelji in sistem ti bodo sprostili 
veliko časa in tako boš lahko stvari naredil-a hitreje ter z boljšimi rezultati (in 
imel-a več prostega časa). 
 
Kako pa naj vem, ali bo to delovalo zame? 
Dobro vprašanje! Moje strategije niso za vsako panogo, zato te prosim, da pri 
pred naročilom napišeš sporočilce na tina@tinagrilc.com in mi napišeš, s čim se 
ukvarjaš – pa boš prejel-a povratno informacijo, ali ti lahko pomagamo. 
 
Kako zgledalo naše sodelovanje? 
Enkrat tedensko imaš možnost imeti laserski coaching z mano – po potrebi oz. 
če želiš. 
Na prvem coachingu naredimo načrt dela za 3 mesece in korake, ki jih bomo 
tedensko delali za postavitev tvojega biznisa (sevede lahko potem tudi sproti 
še kaj izboljšamo glede na rezultate). Tedensko boš potrebovala cca. 2 uri časa, 
da boš sama ali ob moji pomoči in pomoči moje ekipe naredila te korake. 
Mogoče več, mogoče manj, odvisno od tega, koliko časa ti vzame posamezni 
korak. Brez tvojega vložka rezultat ni mogoč! Zato se prosim ne prijavit, če 
nimaš 2 uri tedensko za svoj biznis! (Ja, vem, zveni smešno, ampak 100 ljudi 
100 čudi, pravijo). 
Stali ti bomo ob strani na vsakem koraku in te podprli, kjer boš potreboval-a 
pomoč. 
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Kaj lahko pričakuješ kot rezultat našega sodelovanja?  
Rezultati so različni, glede na to, iz katere točke začenjaš, so videti pa nekako 
takole: 

- Zgrajen sistem za gradnjo e-mail marketing, ki ti dnevno prinaša 
potencialne stranke 

- Avtomatizirane prodaja 
- Postavljene dobičkonosne marketinške kampanje za družabnih omrežjih 
- Razumevanje spletnega marketinga in njegovih trikov ter jasna slika, kaj 

počneš in kako pridobiš novo stranko 
- Sistem, ki ti dnevno prinaša nove stranke 
- Postavljena pozdravna sekvenca in prodajni lijak 
- Utečeni in preizkušeni koncepti objav na družabnih omrežjih, ki ti dnevno 

prinašajo nove sledilce, gradnjo e-mail liste in navdušene kupce 
- Jasna ponudba, skladna s tvojo blagovno znamko, za katero so stranke 

pripravljene plačati svojo ceno 



- In seveda ... ti, prekipevaš od samozavesti in veselja!:) Končno veš, KAJ 
delaš in ZAKAJ delaš! Ne pa samo, da se delaš, da delaš, zato da delaš . 

 
 
P. S. Mogoče nočeš slišat, ampak za vse te stvari je treba tudi malo pljunit v 
roke. Včasih to rajši povem, zato ker si ljudje radi ustvarimo sliko, ki je lepša 
od realnosti . Skratka, tvoja akcija je tukaj ključna. 
 
Si za?  
 
Prijavi se na mail in napiši, s čim se ukvarjaš: tina@tinagrilc.com.  
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