
ALJOŠA BAGOLA s.p.

PREDSTAVITEV 
PREDAVANJA



Aljoša Bagola  je priznan predavatelj, slovenski kreativni direktor desetletja in avtor 

knjižnih uspešnic Srečo, prosim ter Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, 

ki sta najbolje prodajani knjigi leta 2022 in leta 2020 pri nas. V svoji dvajsetletni 

oglaševalski karieri je snoval največje tržnokomunikacijske projekte v Sloveniji in 

v širši regiji. Za svoje delo je prejel preko 150 nagrad in priznanj na domačih in 

mednarodnih oglaševalskih festivalih, agencija, kjer je ustvarjal in vodil kreativni 

oddelek, pa je bila razglašena za oglaševalsko agencijo desetletja. 

Sedaj se posveča predavateljstvu, svetovanju o kreativnosti, pisanju in izbranim 

komunikacijskim projektom.
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Živimo v posebnem obdobju v zgodovini, kjer bridko ugotavljamo, da naše dobro počutje in tehnologije »na 
steroidih« ne sobivajo najbolje: trpimo za odvisnostjo od digitalnih vsebin, za potrtostjo, preutrujenostjo in 
izgorelostjo, neusmiljeno nas pa izčrpavajo tudi vedno slabši odnosi, ki so - še posebej na družbenih omrežjih 
- prepredeni s sovražnostjo in negativnostjo.

Predavanje zato razkriva zaodrja delovanja sodobnih tehnologij, vse od poslovnih do družbenomedijskih, 
in omogoča prepoznavanje zank in pasti, s katerimi ugrabljajo našo pozornost in nas izčrpavajo dragocene 
energije. Prinaša praktična znanja na področju opolnomočenja po izgorelosti, upravljanja s pričakovanji, 
razumevanja vpliva medijev in veliko zabavnih vsebin, ki poskrbijo za dodatno razvedrilo. 
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O VSEBINI



Uvodni del se osredotoča 

na naš ustroj, kjer 

prikažem moč naših 

primarnih preživetvenih 

vzorcev in preprostost 

vplivanja sodobnih 

tehnologij na naše 

odločanje.



Sledi razkrivanje vzorcev 

delovanja, ki vodijo v 

izčrpanost in izgorelost, 

kjer razkrijem tudi svoje 

izkušnje s slednjo. Nato 

predstavim formulo za 

upravljanje z življenjskim 

zadovoljstvom.



Osrednji del je namenjen 

odgovorni uporabi 

družbenih medijev in 

prikazu njihovih stranskih 

učinkov na politiko, 

ekonomijo, kreativnost in 

počutje. 



V zaključnem delu 

predstavim vpliv 

novičarskih oddaj, 

trendov in oglaševanja 

na oblikovanje vsiljenih 

prepričanj in pričakovanj, 

ter zaključim še s 

sodobnim konceptom 

ljubezni,  ki jo oblikuje 

Hollywood.
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Spoznali bomo, zakaj pretkano vsiljena pričakovanja onemogočajo naše zadovoljstvo in radost. Razumeli 
bomo, zakaj je odlagati telefon in se ne meniti TV daljinca dobra praksa za biti mirnejši in bolj zadovoljni s 
samimi sabo in svetom okoli sebe.

Ker se bomo zamislili nad nezavednim in rutiniranim ravnanjem ter škodljivimi avtomatizmi, bomo lahko 
sprejemali boljše odločitve in si privzgojili navade, ki nas ne bodo več ropale dragocene energije, te osrednje 
surovine naše duševne čilosti.

Znali bomo zaznati zastrupljene odnose, se iz njih pravočasno umakniti in prepoznati, kdaj čustva, ki jih 
potlačimo, vzniknejo v še posebej sabotirajoči obliki.

Ko bo naš notranji kritik želel nad nami povzdigniti svoj srepi glas, bomo vedeli, kako ga utišati s sočutjem 
do sebe. Ker bomo opogumljeni za zdravo postavljanje meja, se bomo veliko bolj cenili in s seboj ravnali 
odgovorno in spoštljivo.

Zatekali pa se ne bomo samo k ljubezni, ampak tudi k še eni neprecenljivi energiji - ustvarjalnosti. Dovolili si 
jo bomo in si omogočali, da nas popelje na pot uresničevanja naših talentov, poklicanosti, edinstvenosti in 
nenazadnje tudi uživanja v lepotah življenja.

TAKE-AWAYS



Predavanje je zelo dinamično 
in manj suhoparno, kot se zdi 
v podanem opisu. Posamezne 
sklope povežem s predstavitvijo 
svojih znamenitih kampanj. 
Kljub resnosti in aktualnosti 
tematike je predavanje tudi zelo 
zabavno, saj vsebuje precej “smart 
humorja”, ki ga publika vedno 
nagradi z glasnim smehom. 
Vizualno privlačnih prosojnic je 
120, dopolnjuje pa jih še sedem 
izvrstnih TV oglasov. 



“na ducate 
sodelavcev je 

prihajalo v mojo 
pisarno in se 

zahvaljevalo za 
vaše predavanje.”

Slavko Ficko,
direktor marketinga, Perutnina Ptuj d.d 

“definitivno 
eno najboljših 

predavanj v mojem 
življenju. Pa 

sem jih slišala 
ogromno.”

Tina Grošelj, novinarka RTV SLO, 
Maraton pozitivne psihologije, 

Cankarjev dom

“Na DIJAKE IN 
PROFESORJE STE 
pustili IZJEMEN 

vtis. želijo SI VAS 
SLIŠATI še enkrat!”

mag. Jasmina Mihelak Zupančič
Ravnateljica-direktorica,

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

“v anketi merjenja 
zadovoljstva 287 
udeležencev ste 

prejeli oceno 
4,97 od 5!”

Polonca Podgoršek,
direktorica ZRS

23. Kongres računovodskih storitev

ODZIV IODZIV I



TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PREDAVANJE V 

ŽIVO

- kakovostna projekcija z možnostjo 

zatemnitve prostora

- računalnik z zvokom, priklopljen na 

kakovostno ozvočenje

- omogočen pogled predavatelja v 

PowerPointu na računalniku (vidna tudi 

naslednja prosojnica na monitorju, na 

projekciji za publiko pa samo trenutna) 

- ročni mikrofon

- monitorji (ali računalnik postavljen tako, 

da lahko spremljam potek prezentacije)

- “kliker” za prosojnice



Storitev: 
Predavanje Kako biti v redu 
Trajanje: 60 min (ali 90 min po dogovoru) 
Format: v živo  
Cena:       1000€ + DDV

PONUDBA

POMEMBNO:

Če izdajate naročilnico, jo prosim naslovite na podjetje, ki me zastopa kot predavatelja: 

AA MEDIA IUS d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, SI60162414. 
Pošljite jo pa na info@bagola.net in sasa.hribar@siol.net
Če za storitve ne potrebujete naročilnice, bo pa račun pravtako izdan s strani podjetja AA Media IUS. 



Po predavanju je naj 
omogočena tudi 
prodaja  uspešnic Kako 
izgoreti in vzeti 
življenje v svoje roke 
in Srečo, prosim, ki ju 
za udeležence 
opremim s podpisom 
in posvetilom, kar je 
vsakič znova 'pika na i' 
celovitega doživetja 
predavanja.

NAJBOLJE 
PRODAJANA 

KNJIGA 
2020



DOSLEJ
NAJBOLJE 

PRODAJANA 
KNJIGA 

2022



041 890 370 

info@bagola.net

SI 73245844

HVALA




