
ANDREJA JERNEJČIČ:

„Delo je moj
način živi jenja“
Andrejo Jernejčič Lahko opišemo kot vulkan energije, osebo, ki ljubi svoje delo, piarovko z dušo,

odločno menedžerko, mentorico, ki izkušnje brez težav deli, pisateljico in voditeljico, ki po
duši ostaja zvesta novinarstvu. Njena predavanja in delavnice navdušujejo na tisoče, ki jim deli

izkušnje o nastopanju, piaru, kriznem komuniciranju ali prodaji. Lani je izdala uspešnico Biblija

uspešnega piara pri nas in v Dubaju, letos jo je nadgradila z zvočno knjigo in izdala nov priročnik
JO x JO zapovedi za uspešen piar in dober javni nastop. Poznamo jo kot zelo delovno osebo,

ki ne pozna besedne zveze 'ne gre'. Sicer pa pravi, daje najraje v vlogi matere. Najpogostejši

vprašanji, kijih dobi, sta, kako ji vse uspe in kdaj spi.

Pogovarjala se je Monika Kambič.

Fotografije: Tina Ramujkič

Andreja, na začetku svoje poslovne
poti ste bili novinarka, potem piarovka,

nato menedžerka in danes z lastnim

podjetjem, ki ravno beleži deset let.

Kako se spominjate začetkov, kako

gledate na to danes?

Andreja Jernejčič: „Ze od malih nog

sem sanjala, da bi bila novinarka. V tem sem

se lahko preizkusila že v petem razredu

osnovne šole, ko sem imela lastno tedensko

mladinsko oddajo na lokalnem radiu. Zatem

sem se preizkusila na nacionalni televiziji in

potem pristala na lokalni televiziji. Bila sem

vpeta v novinarski svet in zamenjala tako

radijsko in televizijsko kot tudi časopisno

delo novinarja. Potem sem po naključju

pristala v piarovskih vodah na Ministrstvu

za obrambo kot tiskovna predstavnica

obrambnega ministra. Od tam sem šla v
menedžerske vode. Zaradi velike količine

dela, ker sem takrat že predavala, pisala
knjige in vodila delavnice, sem se odločila,

da grem na svoje, kajti takrat sem si

dopuste in proste dneve jemala zato, da

sem sploh lahko predavala. Ko sem potem

pri 34 letih ugotovila, daje dopust lahko

tudi lep, da greš lahko na potovanja z manj

obveznostmi, sem se odločila, da bi rada

delala na tak način. Da torej delam, ampak
imam lahko tudi čas zase. Res pa je, daje

to, kar delam, moj način življenja. Nimam

občutka, da dnevno hodim v službo. Moje

delo je v bistvu moj način življenja."
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Torej je takrat, ko ste postali tiskovna
predstavnica obrambnega ministra v

času, ko je Slovenija vstopala v Nato,

piar postala vaša osrednja domena?

Andreja Jernejčič: „V bistvu sem imela

srečo, da sem lahko spoznala in preizkusila

Andreja Jernejčič: „ Ko sem pred

približno 15 leti začela predavati o piaru

in tem, kako deluje, kaj vse mora piarovec

znati in predvsem, kako delujejo novinarji,

se mi je zdelo, da razlagam nekaj, kar vsi

poznajo. Potem seje izkazalo, da so to

Kaj je moto ,
ki vas spodbudi ?

Andreja Jernejčič: „Vse se da, če želiš. In upaj si

sanjati velike sanje, predvsem pa jih živeti."

medijski svet in v njem delovala v vsem

obdobju. Se vedno zagovarjam, da si dober

piarovec lahko, če poznaš svoje poslovne
partnerje, torej novinarje. "Ib je svet, v

katerem deluješ. "Ib je tako kot pri vodenju

podjetja. Če si prej spoznal vse faze

delovnega procesa, boš veliko bolj uspešno
vodil podjetje, kot če tega ne poznaš. V

medijskem svetuje enako. Če veš, kako
deluje svet na drugi strani, hkrati pa tudi

razumeš vodstveni kader, torej poslovni
svet, boš lažje obdržal ravnotežje med

obema svetovoma, predvsem pa dosegel

boljše rezultate. Odnosi z javnostmi so se

takrat pravzaprav začeli razvijati. Na IBM

sem spoznala še delovanje multinacionalke

in dobila izkušnje, kako delujejo piar

službe po svetu. Posebna izkušnja je bila

potem v gospodarstvu. Na Slovenski

industriji jekla sem skrbela za šest podjetij
in je bilo treba uskladiti komuniciranje
z več deležniki. Tu sem dobila vpogled v

povezovanje, sodelovanje med različnimi

institucijami, državami. Na Infonet medii pa
je bil poseben izziv recimo sodelovanje na

različnih radijskih postajah in televiziji. Se

pravi vsako delo, ki sem ga imela, je dodalo
svoj košček v mozaik in slika je postala
širša. Pri sodelovanju s poslovnimi partnerji

v Evropi in potem v Aziji sem spoznala,

kako poteka piar v drugih kulturah, pa tudi

samo poslovanje in delovanje ljudi v drugih

okoljih. Take izkušnje te lahko le obogatijo."

Omenili ste, da ste šli na svoje, vaše

podjetje Lin&Nil beleži 10. obletnico.

Ko ste začeli, je bila že izdana ena

vaša knjiga, lani pa že tretja, in sicer v
slovenščini in angleščini. Kako je prišlo
do tega, da so nastala vsa ta dela?

znanja in izkušnje, kijih nekateri nimajo,

da jim pridejo prav in jim pomagajo.
Takrat še ni bil v taki meri razvit internet

oziroma razširjena njegova uporaba. Iz

teh predavanj je potem nastala prva
knjiga, po razprodani prvi je izšla druga,

vmes pa številna predavanja tako na

šolah, fakultetah kot tudi na delavnicah in

seminarjih, konferencah, v podjetjih. "Ib se

je širilo naprej na drugo knjigo. Prva je bila

o tem, kako uspešno sodelovati z mediji,
pri drugi se spoznajo oblike nastopanja
in lani še tretja, la pa je nastala res zgolj
iz potrebe, ker so me nenehno spraševali,

kje lahko dobijo vse te informacije, ki so

moj vsakdanji delavnik, da nimajo takega

primera. Zato Biblija uspešnega piara, kako

s piarom do poslovnih uspehov? vključuje
čez 150 primerov. Najprej je izšla v Sloveniji,
nato pa v Dubaju še v angleščini. Glavni

namen je, da lahko res vsakdo, ki želi, da

bi njegovo podjetje postalo prepoznavno,

imelo promocijo, predstavilo sebe in svoj

produkt. Kakšna je njegova posebnost? Na

kakšen način se predstaviti, da dosežemo

uspeh? Kako sodelovati z mediji in drugimi

poslovnimi partnerji? Kako se predstaviti v

digitalni sferi? Vse to jim je lahko v pomoč.

Pred nami je tudi nova knjiga 10 x 10

zapovedi za uspešen piar in dober

javni nastop. Kako to, da ste se po

uspešni Bibliji, ki obsega preko
400 strani, odločiti še za eno knjigo?

Kdaj vam to uspe, saj vidimo, da ves

čas vodite podjetje, ste na dogodkih,
predavate?
Andreja Jernejčič: „Medtem ko so

mnogi hvaležni, daje lanska knjiga tako
obsežna, je marsikdo od zasedenih dejal,
daje kar velik zalogaj za prebrati. Zato sem

se odločila, da gremo v zvočno knjigo, ki jo

lahko poslušamo med tekom, v avtomobilu

itd. Zvočne knjige so tudi vedno bolj
zaželene oblike knjig, ljudje postajamo leni

in želimo, da nam je vse prineseno pred
nos, po drugi strani pa vidim potrebo po

bolj strnjeni obliki. Marsikdo meje vprašal,
če imam jedrnato verzijo, v katero bi lahko

pogledal pred nastopom na televiziji,
pred predstavitvijo, in kaj mu predlagam.
Zaradi te potrebe sem potem naredila še

krajši priročnik za vsakega, ki želi imeti vse

osnove na dlani. To je knjiga, ki jo uporabiš,
ko jo potrebuješ, ko imaš kakršnokoli obliko

nastopa, pogreb, poroko, pred sodelavci,

na radiu ali televiziji, na konferenci, ali se

želiš predstaviti, narediti promocijo in biti

opazen."

Ste bili kdaj na robu
izgorel osti ?

Andreja Jernejčič : „V bistvu je res, da so nekateri

meseci, sploh v mojem poslu, kjer imamo piar in
dogodke, bolj obremenjeni. Takrat poslušam svoje

telo, predvsem pa ga najbolj rešim s tem, da malo več

spim. Zato imam nekako v navadi, da si na tri mesece

vzamem nekaj dni oddiha. Včasih je to bolj teorija,
drugič pa se uresniči tudi v praksi."
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Kako se razlikujejo
ženske in moški

v poslovnem svetu?
Andreja Jernejčič : „Morda za moške pogosteje
govorimo, da so bolj premočrtni, manj odstopajo in

vključijo manj čustev, se pravi so bolj racionalni. Zenske

pa imajo prednost v tem, da imajo več empatije,
odlikuje jih večopravilnost. Osebno sicer zelo nerada

'predalčkam', kajti bolj pomembna je osebnost
posameznika, njihove značilnosti, razgledanost,

kultura, v kateri so.“

Kako bi lahko zajeli, s čim vse se

ukvarjate?

Andreja Jernejčič: .Osrednja

dejavnost našega podjetja je piar, torej

grajenje prepoznavnosti, celostno

komuniciranje za podjetja, organizacije

in ustanove, "la so lahko velika ali majhna.
Ponosna sem, da sodelujemo z zares

raznolikim spektrom podjetij tako iz

Slovenije kot tudi iz tujine. Poleg tega
imamo še digitalni piar, osebnostno

graditev, skrb za osebnostno prepoznavnost
in prepoznavnost podjetja, krizno

komuniciranje, se pravi celostno zajamemo

vse vidike komunikacije, ki so potrebni za

uspešno delovanje in razvoj podjetij.
Izvajam predavanja na različne teme od piara
do tega, kako uspešno sodelovati z mediji,

javnega nastopanja, uspešnega prodajanja,
kako narediti dobro predstavitev. Ena

od delavnic, ki je zelo zanimiva za velika

podjetja, je, kako vodstvo predstaviti v dveh
minutah, da se prihrani na času. Zame je

ključno pri vseh delavnicah, da ljudje dobijo
praktično znanje. Običajno rečem, da s

treningom nastopanja dobijo znanje za vse

življenje. Kajti mnogi mislijo, da to, da greš
na trening, pomeni, da si slab. To ne drži. Na
trening greš tudi, če si dober, da ohraniš vse

podrobnosti in izpiliš spretnosti. Večkrat

omenim fenomen direktorjev; čeprav so

uspešni, me radi vprašajo; 'Kaj je še tisto, kar
bi lahko izboljšal? Kaj si opazila, da ni tako v

redu?' Tudi meni je izziv delati z ljudmi, ki so

pripravljeni rasti. Z vsakim od njih spoznam
nekaj novega, vsak mi da kaj, o čemer lahko

premišljujem"

Gradili ste tudi prepoznavnost

podjetja Plastika Skaza, danes

znanega voditelja Denisa Avdiča,

Dežele kozolcev, podjetja Variš,

Komunale Brežice, ki je postala
ena najbolj prepoznavnih komunal

v Sloveniji ...Kaj pomeni delati

prepoznavnost podjetja, oseb ali
storitev?
Andreja Jernejčič: .Dejstvo je, da se

ljudje rajši družijo z znanimi osebnostmi.

Prej kupijo izdelke, ki so bolj prepoznavni,

ker jim tudi bolj zaupajo. Podjetja, ki so bolj
znana in bolj uspešna, dobijo boljši kader,

lahko se bolj razvijajo, tako pa tudi povečajo

prodajo. Torej, niso vsi ustvarjeni za vse,

vendar to, da zgradiš prepoznavnost, pomeni
ne samo, da so ti posamezniki ali podjetja

izjemno uspešni, ampak so tudi pripravljeni
zelo veliko vlagati, veliko garati. "Ib pomeni
tudi veliko odrekanja, osebnega angažmaja,
vključenosti v dogajanje, predavanja
na konferencah, pripravljanje vsebine,

premišljevanje, pripravo in tako naprej. "Ib
ni lahko delo. In vsi, s katerimi sem delala in

ste jih našteli, so izjemne osebnosti, z veliko

znanja, delavnosti. Zato se tudi niso vsi v
celoti pripravljeni podati na to pot, hkrati

pa morajo še veliko znati in biti uspešni.
Marsikdo bi marsikaj naredil, pa zato ne želi

veliko žrtvovati. Tako kot eden najboljših
violinistov Isaac Štern, ki mu je nekdo rekel:

'Celo življenje bi dal za to, da bi znal tako
dobro igrati kot vi.

1 Violinist pa mu je odvrnil:

'Ravno to sem storil.' To je ta način."

S kakšnega stališča je ženskam

težje uspeti?
Andreja Jernejčič: .Čeprav radi

govorimo o enakosti, je moja izkušnja, da v

poslovnem svetu ni enakosti med moškimi in

ženskami. Osebno sem se v svoji zgodovini
vedno morala bolj dokazati. Ženska je

večkrat na preizkusu, več pričakujejo od

nas. Potem ko nekaj jasno poveš, si označen

kot strog, tako da ...ja, ženskam je lahko

v poslovnem svetu težje. Pri Združenju
manager sem v upravnem odboru Sekcije
managerk. Zavzemamo se, da bi bila večja

enakost med enim in drugim spolom v

poslovnem svetu, "lo ne pomeni, da bi se

enemu dajalo prednost, ampak predvsem,
da bi se sposobnim ženskam dalo možnost,
seveda tistim, ki to želijo. Ne želijo pa tega

vse. Zaenkrat vidimo problem v tem, da se na

ženske sploh ne pomisli ali zelo redko."

Kako si organizirate zasebno in

poslovno življenje?

Andreja Jernejčič: .Mislim, daje
največja umetnost vsake osebe, ki je

zasedena, da zna uveljaviti ravnotežje med

enim in drugim vidikom. Tudi zame osebno

je to izziv. V prvi vrsti sem popoldne najraje
v vlogi mame, in čeprav je včasih manj

časa, vselej poskrbim, daje ta preživet
kakovostno. Družinski del mi je zelo

pomemben in to, ali imaš ta del urejen,

seveda vpliva tudi na tvoje življenje, način

delovanja, vedenja, odnosa do drugih.
Ravno zaradi tega, ker želim imeti popoldne
za otroka, največkrat trpijo predvsem
moje noči, kar pa mislim, da bom enkrat v

prihodnosti uspela spremeniti."

Ste mama osnovnošolke. Kalana

vzgoja vam je blizu, v kakšno žensko

želite vzgojiti svojo hčer?
Andreja Jernejčič: .Fblegtega, da je
izobražena in da pozna okolje, želim, da

ima tudi odnos do ljudi in spoštovanje,

želim, da ima delovne navade. Dobro se mi

zdi, da imajo v šoli tudi enega od izbirnih

predmetov, to je Čustvena inteligenca. V

mojem času tega še ni bilo."
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