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Kaj je
finančni coaching?
Finančni coaching je proces, s pomočjo katerega si boste zagotovili finančno varnost
in se podali na pot do finančne svobode. Ta proces vključuje 4 korake, in sicer:

3.

1.
Ugotoviti kakšno je vaše
trenutno finančno stanje.
To pomeni pregledati
strukturo obstoječih
prihodkov, izdatkov,
dolgov in prihrankov, ne
da bi vas pri tem obsojali.

2.
Skušati razumeti vaše
navade, način ravnanja z
denarjem, ugotoviti kakšni
so vaši vzorci iz preteklosti.
Prepoznati slabe navade in
vam jih pomagati zamenjati
z dobrimi.

Stabilizirati vaš družinski
proračun. Doseči stanje,
ko boste porabili manj kot
ste zaslužili. Posledično se
ne boste več zadolževali
in si s prihranki zagotovili
finančno varnost.

4.
Uporabljati pridobljena
znanja in avtomatizirati
nove, dobre navade.
Izdelati načrt za dosego
finančnih ciljev. S tem
boste začrtali pot do
finančne svobode.

Kljub stabilnim in dobrim
prihodkom ne vedo kam
gre njihov denar.

Želijo spraviti osebne
finance pod nadzor
in si zagotoviti varno
finančno prihodnost.

Želijo se znebiti
dolgov.

Potrebujejo akcijski
načrt s katerim bodo
dosegli zastavljene
finančne cilje.

Kljub temu, da pridno
varčujejo se vedno
znova odločijo za
napačen produkt.

9 naj
pogostejših

razlogov

zakaj se stranke

odločajo

za finančni

Želijo zmanjšati
stroške.

Se zavedajo potrebe
in koristi dviga ravni
finančne pismenosti.

coaching?

Večkrat so bili že
zavedeni, ko so jim t.i.
svetovalci prodali razna
zavarovanja, naložbe in
druge finančne produkte.

Hočejo “pravo bogastvo”
in ne samo več denarja,
kar pomeni da želijo
uravnotežiti svoje življenje,
medtem ko delajo v smeri
finančne svobode.

Vsebina in potek
programa
Program finančnega coachinga je sestavljen iz 12
delavnic, ki jih prilagodimo vašim željam, statusu in
času, ki ga imate na voljo. Program je razdeljen na
obvezne in izbirne teme. Praviloma poteka tako, da
najprej obdelamo devet obveznih tem, nato pa še tri
teme po vaši lastni izbiri.

Večino delavnic izvajamo na sedežu podjetja v
Ljubljani, na podlagi vnaprej dogovorjenih terminov.
Nekatere teme lahko obdelate iz domačega naslonjača
preko e-učilnice, eno delavnico pa izvedemo na
terenu, v izbranem nakupovalnem centru.

Obvezne TEME

da imajo ravno tukaj najmanj nadzora. Naučili vas bomo kako prihraniti, z vami naredili načrt nakupovanja ter na vas prenesli navade,
katerih morda še niste bili vajeni.

1. Vodenje osebnega proračuna budgeting

6. Prevoz

Razložili vam bomo zakaj je vodenje osebnega proračuna osnova urejenih osebnih financ. Pokazali vam bomo najlažji način za vzpostavitev in
vodenje budgeta in pojasnili koristi. Pomagali vam bomo razporediti vsak
vaš evro v posamezno kategorijo in mu dali nalogo.

Izdatki za prevoz v številnih družinah presegajo 20% prihodkov, le da
se tega veliko družin sploh ne zaveda. Najprej bomo izračunali vaš
povprečni letni strošek prevoza in analizirali vaše potrebe. Nato bomo
poiskali načine za zmanjšanje stroškov prevoza, brez da bi se odrekli
tistemu, kar vam prinaša zadovoljstvo (npr. lep avto).

2. Denarni tok

7. Dopust

Pojasnili in prikazali vam bomo zakonitosti denarnih tokov. Kako je potrebno pravilno razporejati denarna sredstva in nadzorovati vse tri glavne vreče
denarja. Pokazali vam bomo kako živeti v okviru svojih zmožnosti in vam
zaupali katero je prvo zlato pravilo upravljanja z denarjem.

Najpogostejša napaka, ki jo delamo je, da si za načrtovanje dopusta
vzamemo premalo časa. Tako z vidika finančnega kot izvedbenega
načrtovanja se nemalokrat zgodi, da smo po dopustu, ob pogledu na
transakcijski račun, slabe volje. Ugotovimo, da smo zapravili več kot bi
si lahko privoščili. S pomočjo finančnega coachinga se vam v naslednjih letih to ne bo več zgodilo. Naučili vas bomo na kakšen način se
lotiti dopustovanja, da bo veliko bolj sproščeno in prijetno.

3. Zaščita življenja, delovne sposobnosti,
zdravja in premoženja
Pojasnili vam bomo vse štiri stebre zaščite posameznika oz. družine.
Izdelali bomo osebno bilanco stanja in definirali potrebno stopnjo
zaščite po posameznih stebrih. Preigrali bomo verjetne scenarije in
poiskali možne rešitve v primeru nezgode, nesreče ali najhujšega.

4. Bivanje
Na vašem primeru (konkretno) se bomo lotili zniževanja stroškov. Podali
vam bomo koristne nasvete kako prihraniti pri stroških bivanja in znižati
obstoječe mesečne obveznosti. Pregledali bomo posamezne račune,
ki jih imate ter poiskali možne alternative.

5. Hrana in pijača
Kategorija hrana in pijača zelo pogosto predstavlja visok izdatek gospodinjstev. Večina vzroke pripisuje pomanjkanju časa ali pa menijo, da
enostavno izdatkov ni več mogoče znižati. Vendar se pogosto v praksi
izkaže ravno nasprotno. Da se ljudje premalo posvečajo tej kategoriji in

8. Banke, krediti
Zadolževanje je lahko zelo nevarno. Včasih tako zelo, da človeka
pripelje do roba bankrota. Običajno se začne “le” z limitom,
kreditno kartico ali enim kreditom. Vedno pogosteje pa se konča
s prezadolženostjo. Zato vas bomo seznanili z vsemi pastmi
zadolževanja, da ne bo jutri prepozno.

9. Varčevanje za dolgoročne cilje
Večina se danes zaveda, da morajo sami poskrbeti za pokojnino,
finančno osamosvojitev otrok, nepremičnino in druge dolgoročne
cilje. Težava je v tem, ker varčujejo brez pravega načrta, v napačnih
produktih, ki jih vsakih nekaj let zamenjajo z bolj aktualnimi. Pojasnili
vam bomo zakaj varčevanje na banki in preko klasičnih življenjskih
zavarovanj ni primerno za dolgoročne cilje. Poleg tega vam bomo
razkrili skrite stroške najbolj popularnih produktov na trgu, kot so
naložbena zavarovanja in vzajemni skladi ter vam pokazali način, kako
jih zmanjšati na minimum.

IZBIRNE TEME
10. Investicije – naložbeni portfelj
Razkrili vam bomo pet osnovnih pravil investiranja, z upoštevanjem
katerih bo verjetnost doseganja donosov vašega naložbenega portfelja
bistveno višja, kot sicer. Zbrali in pregledali bomo vaše obstoječe naložbe
in vam pomagali sestaviti vaš naložbeni portfelj. Hkrati vam bomo pojasnili
pomen izbire ustrezne naložbene strategije in določili vaš naložbeni profil.

11. Podjetništvo - kako voditi s.p. ali lasten d.o.o.
Pojasnili vam bomo prednosti izbire posameznih organizacijskih oblik
podjetja, s poudarkom na s.p. in d.o.o.. Pogovorili se bomo o vašem
poslovnem načrtu in vam podali nasvete glede izbire statusa (normirani
stroški ali ne), optimizacije stroškov računovodenja in bančnih transakcij
ter načine za zmanjšanje davčne osnove in obdavčitve dela.

12. Otroci - žepnina, šolnina, odnosi znotraj
družine, skupni proračun
Otroci so naše največje bogastvo. Za njih bi dali vse. To je popolnoma
razumljivo, vendar moramo ločiti med tem kdaj jim dejansko finančno
pomagamo, jih usmerjamo in kdaj jih morda preveč razvajamo. Naučili
vas bomo kako pravilno reagirati ob določenih situacijah, koliko naj znaša
žepnina in kdaj jo pričnete uvajati. Kako jih naučiti odgovornosti in ravnanja z denarjem in kako naj starši vodijo družinski proračun.

13. Karierna pot - kako največ iztržiti iz svojega
znanja
Nezadovoljstvo na delovnem mestu je pogosto povezano z našim
plačilom za delo. Menimo, da za svoje delo nismo dovolj plačani, kar
nas slej ko prej pripelje do pasivne vloge v delovnem okolju, nezadovoljstva, nazadovanja, utrujenosti, bolezni itd. Premalokrat pa se uzremo
sami vase in skušamo ugotoviti kaj bi lahko spremenili, kako bi bili
lahko boljši, kdaj bi bili zadovoljni in kaj je tisto kar nas dejansko veseli.
Pomagali vam bomo ugotoviti kje je vaš skriti potencial, kakšno je vaše
idealno delovno okolje ter na kakšen način si lahko izpogajate višje
plačilo na obstoječem delovnem mestu.

14. Izdelava osebnega finančnega načrta
Osebni finančni načrt je osnovna cestna karta (navigacija), ki jo potrebujemo, da bi dosegli finančne cilje. Ni pomembno, kakšni so cilji (na
primer nakup nepremičnine, omogočiti otrokom najboljše šole, pokojnina pri 50ih ipd.), temveč da jih načrtujemo. S tem se bo verjetnost,
da jih bomo tudi dosegli, bistveno povečala. Zato vam bomo pomagali
izdelati osnutek vašega osebnega finančnega načrta.

15. Vzorci iz preteklosti (Tina Puncer)
Vse kar ste videli in slišali o denarju v otroštvu, se je v vas vtisnilo in vam
danes kroji življenje! Največji problem pa je, da se večine teh “vtisov” sploh
ne zavedamo! Pokazali vam bomo, kako priti do teh nezavednih vzorcev
in kako jih zamenjati s koristnimi, ki bodo služili vašim željam in potrebam.

Ob vključitvi v program
finančnega coachinga vam
najprej podarimo 1-letno
naročnino na revijo Moje Finance
(www.mojefinance.finance.si).

Po uspešno obdelanih prvih šestih
temah si zaslužite nagrado. Zato vam
podarimo razvajanje za dve osebi v
intimnem okolju studia Cosmetic Line
v Ljubjani, kjer samo za vas rezerviramo
dve uri sproščanja v savnah in kisikovi
komori (www.cosmetic-line.si).

Po zaključku celotnega programa
finančnega coachinga boste vaše
osebne finance spravili pod nadzor.
Takšen uspeh je primerno proslaviti,
zato vam podarimo gurmansko
razvajanje ob kosilu v restavraciji
diVino v Ljubljani (www.divino.si).

Kakšne rezultate
lahko pričakujete?
S pomočjo finančnega coaching-a boste prevzeli nadzor nad
osebnimi financami. Končno boste razumeli vsa področja osebnih financ in znali sprejemati prave finančne odločitve. To pomeni,
da boste dvignili raven vaše finančne pismenosti, ki je ključnega
pomena za popolno vključitev v današnjo družbo.

Kaj to pomeni? Da vam garantiramo, da boste, preračunano na
letno raven, prihranili več, kot znaša vaša investicija. Vsak evro, ki
ga boste investirali v svoje znanje se vam bo v enem letu povrnil, zraven pa boste dobili še deset centov donosa. Če tega ne
dosežemo vam razliko krijemo mi!

Rezulat coachinga pa bo viden tudi v vaši denarnici. Izkušnje
strank, ki so šle skozi naš program pričajo o tem, da je velika
večina uspela bistveno zmanjšati mesečne stroške in na letni ravni
prihraniti vsaj en mesečni prihodek družine.

To je to. Nobenih posebnih pogojev, drobnega tiska in izključitev.
Edini pogoj za garancijo je, da upoštevate vse nasvete finančnega
coacha, ki so usmerjeni k zniževanju izdatkov, ki vam ne prinašajo
zadovoljstva.

Ker smo tako zelo prepričani v uspešnost finančnega coachinga,
vam ponujamo 110 % garancijo na rezultat!

110

%

garancija

na rezultat!

12 ur individulanega
coachinga
v vrednosti 1.464 €.

Gradivo za vaje in
“domače naloge”
za utrjevanje
pridobljenega znanja.

Spletni support
v času coachinga
v vrednosti 222 €.

Kaj vse

pridobite

1-letni dostop do
aplikacije Moj budget
za celo družino v
vrednosti 40 €.

z vključitvijo

Izvlečke knjig, člankov
in zapiske seminarjev
za vsako izmed 12 tem v
vrednosti 360 €.

Uporabne nasvete in
orodja za učinkovito
upravljanje osebnih financ.

v program

finančnega

coachinga ?

Priročnik - 52
nasvetov kako prihraniti
v vrednosti 29 €.

Nagrade za uspešno
premagovanje ovir
v vrednosti 185 €.

Z vključitvijo v program
finančnega coachinga Moj coach
so stranke dosegle ...
Družini Gospodarič in Bošeski sta svoje izkušnje s programom finančnega coachinga predstavili tudi javno, v oddaji Preverjeno na
POP TV. Če le na kratko povzamemo njihovo finančno stanje pred in po finančnem coachingu opazimo, da so uspeli zamenjati
slabe finančne navade z dobrimi in v enem letu prihraniti kar 11,27% njihovih prihodkov. In pri tem niso upoštevani prihranki, ki
smo jih dosegli z refinanciranjem obstoječih kreditov ter optimizacijo varčevanj!

Družina Gospodarič, Ljubljana

Zvezdana Bošeska, Kamnik

"V veselje nam je bilo sodelovati z vama, saj smo skoraj leto
dni sodelovali in ste bili vsakodnevno vpleteni v naše družinske
pogovore in seveda dogovore. Bili ste del našega življenja, v težki
življenjski situaciji. Hvaležni smo, da ste nam olajšali življenje ne
samo finančno, ampak tudi z vašo pozitivo in pogovori.
Prepričana sem, da se naša pot in sodelovanje ni končalo. Če vas
bomo še kdaj potrebovali se bomo sigurno obrnili na vas in vas
priporočali tudi drugim."

"Sem še zelo pod vtisom vsega dogajanja in res ne najdem
primernih besed, da bi se vsem skupaj zahvalila za ves trud,
čas in prizadevnost pomagati nam. Storili ste kar je bilo za nas
nemogoče. Bili ste naša zadnja rešitev, edina vejica za katero
sva se lahko še prijela, da se dvigneva s tal in nadaljujeva našo
življenjsko pot. In če je uspelo Vam urediti naše finančno stanje,
Vam obljubim da bomo mi naredili vse da bo uspelo tudi nam
zaživeti na novo in se držati finančnega načrta."

Družina

Prihodki

Varčevanje pred
coachingom

Varčevanje Prihranek na
po coachingu letni ravni

Gospodarič

3.000 €

155 €

460 €

3.660 €

Bošeski

1.480 €

0€

200 €

2.400 €

Kako svetujemo in izvajamo finančni coaching
smo januarja in julija 2014 prikazali tudi v v oddaji
Preverjeno na POP TV. Povezavo do prispevka
najdete na www.vezovisek.si.

Koliko znaša
vaša investicija?

Za koga je
primeren finančni
coaching?

Vrednost takšnega coaching programa znaša 2.300 €. Ker je
ustrezna stopnja finančne pismenosti nujno potrebna za polno
vključitev v današnjo družbo in ker se zavedamo časa v katerem
živimo, smo ceno programa temu prilagodili! Vaša investicija
v lastno znanje tako znaša le 1.098 €, kar je manj kot polovica
vrednosti. V kolikor nimate možnosti enkratnega plačila pa vam
omogočamo tudi mesečno plačilo. V tem primeru vaša investicija
znaša 100 € mesečno.

Finančni coaching ni primeren za vsakogar. V nobenem primeru ni
primeren za tiste, ki niso pripravljeni ničesar spremeniti. Prav tako
ni primeren za posameznike, ki ne živijo v lastnem gospodinjstvu
in/ali nimajo rednih prihodkov iz dela ali kapitala.

To pa še ni vse. Coachinga se lahko brezplačno udeleži tudi
vaš partner. To celo priporočamo, tudi v primeru, da ne vodita
skupnega družinskega proračuna.

VREDNOST
PROGRAMA

2.300€

VAŠA CENA

1.098€

Finančni coaching je primeren za tiste posameznike oz. družine,
ki so pripravljeni slediti nasvetom finančnega coacha in zamenjati
slabe z dobrimi finančnimi navadami. Udeleženci morajo imeti
močno željo po dosegu lastnih finančnih ciljev in vsaj 1 uro časa
mesečno za izvedbo coachinga.

Kdo bo vaš
finančni coach?
Po poti finančnega opismenjevanja vas bosta vodila Mitja
Vezovišek, mag. in Ana Vezovišek, ki imata skupaj več kot
25 let izkušenj na področju osebnih financ. V program

finančnega coachinga bosta vključevala tudi druge
strokovnjake, kot je Tina Puncer, priznana terapevtka
soulworka.

Je eden izmed najbolj priznanih in izkušenih osebnih finančnih
svetovalcev v Sloveniji. Ob svojem delu s strankami uspešno prenaša
svoje znanje na sodelavce, manj izkušene svetovalce, stranke in
ostalo javnost. 12-letne izkušnje na področju osebnega finančnega
svetovanja, širok nabor referenc in njegova avtorska dela ga umeščajo
na vodilno mesto med strokovnjaki za osebne finance v Sloveniji.
Mitja je leta 2010 magistriral na EF v Ljubljani s temo ‘Vloga in pomen
osebnega finančnega svetovalca v Sloveniji’ in ob tem tudi javno
predstavil pobude za izboljšanje finančne pismenosti Slovencev ter
umestitev poklica osebni finančni svetovalec v slovensko okolje.
V zadnjih letih je vodil najstarejšo svetovalno skupino v Sloveniji in bil
glavni avtor razvoja svetovalnih storitev kot so Osebni finančni načrt,
Pokojninski načrt, Premium - spremljava naložbenih portfeljev ipd. s
pomočjo katerih za svoje stranke vedno poišče optimalne rešitve za
doseganje njihovih finančnih ciljev. O njegovi strokovnosti pričajo tudi
številni objavljeni avtorski članki, komentarji ter intervjuji, delavnice in
seminarji iz področja upravljanja z osebnimi financami, ki jih vodi.
Vedno stremi k izgradnji dolgoročnih odnosov s strankami, saj se
zaveda, da lahko le tako strankam pomaga dosegati zastavljene cilje.
Rezultati kažejo, da njegove stranke bistveno hitreje dosegajo svoje
finančne cilje.
Njegov etični čut mu narekuje popolnoma neodvisno svetovanje, kar
je velika prednost za njegove stranke. Svojim strankam vedno pripravi
individualni osebni finančni načrt, ki ga prilagodi željam in potrebam
posameznika.

Mitja Vezovišek

Na finančnem področju deluje že 14 let, od tega 8 let na področju bančništva in 6 let na
področju neodvisnega finančnega svetovanja. Je specialist za financiranje in osebni proračun.
Že vse od leta 2000 je dejavna v svetu bančništva in poslovanja na področju osebnih financ.
Med visokokvalificirane specialiste jo uvrščajo ravno raznolike izkušnje ter izobraževanja in
specializacije na področju financiranja in svetovanja.
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami skuša ljudi usmeriti na pravo pot, pot kjer kreditne kartice
in limiti niso dovoljeni, kjer ljudje natančno vedo kam gredo vsi njihovi prihodki in kako se
»pravilno« ravna z denarjem.
Že vrsto let se uspešno uveljavlja kot zaupanja vredna svetovalka, ki se svojim strankam
posveti individualno. Za svoje stranke izdela individualen načrt financiranja in stranke
varno, mimo pasti, vodi do realizacije njihovih ciljev. Med odlike ji ljudje pripisujejo
tudi izredno dobre organizacijske sposobnosti in komunikacijske veščine. Neodvisnost ji pomeni ustvarjalnost, samostojnost, združevanje različnih svetov in končno
tudi nekaj novega, nekaj drugačnega v finančnem poslovanju, nekaj česar do
danes v Sloveniji še nismo poznali.
Tekom svojega dolgoletnega dela v finančni industriji se je zelo dobro seznanila s tem kako delujejo banke, družbe za upravljanje, zavarovalnice, itd. Zato
si upa trditi, da danes razpolaga z znanjem in informacijami, ki jih imajo v
Sloveniji le redki.
Pri svojem delu se pogosto srečuje z zelo žalostnimi zgodbami, ko ljudje
ne morejo več odplačevati dolgov, ko svojim otrokom ne morejo več
plačati malice v šoli… To je zelo boleče! Vpraša jih kako je prišlo do tega?
Kje se je zalomilo? In kaj ugotovi? Živeli so preko svojih zmožnosti! Vsi
to kasneje obžalujejo, vprašanje je le ali lahko to danes popravijo.

ana Vezovišek

prijavnica na
finančni coaching
IME IN PRIIMEK

E-POŠTNI NASLOV

NASLOV BIVALIŠČA

GSM

NAČIN PLAČILA:

COACHINGA SE BOM UDELEŽIL:

LETNICA ROJSTVA

Enkratno v višini 1.098 €

Sam

Mesečno v 12 obrokih po 100 €

Skupaj s partnerjem. Ime in priimek partnerja:

DATUM

PODPIS

