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TONY Tours

• Tone je leta 1990 odšel iz Kompasa 
in odprl d.o.o.

• Turistična agencija za smučanje v 
Avstriji, poletne počitnice v 
Dalmaciji in letalske karte.

• Vzponi in padci 30 let.

• Lastni prostori na „super lokaciji“.

• Tonetov sin je bil v podjetju, šel, 
prišel, odšel. Tudi on dela v 
turizmu.



Tradicionalne paradigme družinskih podjetij

• Psihološke: reševanje konfliktov & družinska prtljaga

• Nasledstvo (naslednja generacija) & izbira naslednika

• Dejanski postopek prenosa podjetja

• Lastniški in premoženjski vidiki

• Dileme usmerjanja denarnih tokov

• Zanemarjena tema: Dolgoročna vzdržnost



Dosedanje prakse strokovnega dela

• Tehnike prenosa podjetja:
• Pravni vidik
• Davčni vidik
• Finančni vidik (redkeje)
• Vse to je OK, dokler gre za relativno majhne sisteme

• Družinska ustava: „trendy“

• Konflikti:
• Skupinske terapije
• Coaching

• To je PREMALO za dolgoročno vzdržnost DP
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Inovativnost je reševanje problemov

• Podjetnik je inovator

• Opazi probleme, ki jih zna:
• Rešiti

• Izkoristiti kot poslovno priložnost

• Je vztrajen na poti

• Se zaveda tveganja

• Je nagrajen z dobičkom

• Kaj pa 2. generacija?
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Covid 19 je svetovni problem

• In je tudi priložnost!

• Cirkus z maskami in ostalo opremo: 
priložnosti za špekulante!

• Inovacije za vsaj 4 področja „nove 
normalnosti“:
• Socialna razdalja

• Higienski ukrepi

• Omejitve pri potovanjih

• Zbiranja v manjših skupinah



Razmislek o novi strategiji

• Kakšno bo „novo normalno“?

• Kratkoročne prilagoditve 
strategije

• Kratkoročne priložnosti za rast 
(kopiranje od prvih)

• Dolgoročne priložnosti:
• Prilagajanje poslovnih modelov
• Čas za preizkuse

• Stalno razmišljanje o novih 
trendih
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60%

Se bo kmalu 
zdelo 

normalno
20%

Še dolgo ne bo 
normalno

20%

Novo normalno
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Precej uspešno prilagojenih poslovnih modelov

Slovenija:

• Spletne trgovine

• Dostava hrane iz restavracij

• Izobraževanje na daljavo

Drugod:

• Orodja za on-line sestanke

• Električna kolesa

• Različne storitve v obliki on-line

• Inštrukcije za domača popravila



Koraki v smeri - izvedba

• Trend: DIGITALIZACIJA

• Notranji procesi in komunikacija s 
strankami

• Majhni začetni koraki, na primer: 
Pojavljanje našega podjetja na 
socialnih omrežjih

• Namig 1: Dnevno izgubljamo veliko 
časa z brskanje po 

• Namig 2: Mlajša generacija je bolj v 
„digitalnem razmišljanju“
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Primer trenda v digitalizaciji

• Chat-bot: najprej ročno, potem 
robot

• Tudi do 3x večja konverzija

• Enostavneje kot se zdi!
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Nimam časa čakati na
prostega operaterja!

Ni treba, da sprašujem
samo v času uradnih ur!

Lahko dobim
informacije v različnih

oblikah: fotografije,
video, letaki!

Zakaj jim je všeč?



Se bomo kot podjetniki raje ukvarjali s 
teorijami zarote ali z „drugačno“ prihodnostjo?



Akcija za družinska podjetja
• Vedno bodo priložnosti za tiste, ki jih bodo opazili in 

izkoristili – RAZMISLEK o prihodnosti!

• Inovativnost mora (ponovno) postati stalna naloga v 
družinskih podjetjih!

• POZOR: ne samo produktna ampak tudi trženjska in 
procesna inovativnost!

• Digitalizacija je na pohodu! Mora postati del strategije!

• Mlajša generacija je v prednosti, saj jim je način digitalnega 
razmišljanja privzgojen.

• Izzivanje tradicionalnega (ne)zaupanja v sposobnosti 
mlajše generacije v DP, kot prvi korak tranzicije podjetja: 

• Naj se mladi izkažejo s prvim mini projektom digitalizacije!

• Naj Tone dovoli zamenjati sinu pisalni stroj za program!



Pokličite ali pišite:

☏ 041 630 839

✉ jaka@agnes.si

Hvala za pozornost! Vprašanja?


