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Patrick Collins је оснивач Prospect Labs-а, водеће агенције за стартапе. Више од 
10 година саветује компаније како да кроз дигиталну транформацију повећају 
своје пословање кроз побољшање генерисања потенцијалних клијената, 
продаје, корисничке услуге и дигиталних процеса компаније. 
 
Patrick има дугогодишње искуство у раду са стартапима, акцелераторским 
програмима, малим и средњим предузећима, као и великим корпорацијама, 
како би помогао у креирању и успешној реализацији њихове продајне 
стратегије. Страст према комуникацији и технологији помогла му је да креира 
јединствен приступ продаји, који комбинује постављање достижних циљева за 
продајне тимове, обучавајући их како да користе најбољи доступни софтвер, 
константно тестирајући нове идеје за постизање најбољих резултата.  
Он је саветник бројних брзорастућих стартапа, као и тренер водећег eвропског 
стартап акцелератора Startup Wise Guys. 
 
Више о искуствима људи који су прошли његов тренинг можете прочитати овде: 
https://prospectlabs.co/customers 
 
Patrick може да ради у више различитих сектора и увек ће се прилагодити како 
би помогао компанијама у налажењу креативних продајних решења. 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/patrickpaulcollins/ 
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Patrick Collins is the Founder of Prospect Labs which is a lead generation agency and 

startup. He has been consulting companies for more than 10 years on digital 

transformation and how to scale your business via improving your lead generation, 

sales, customer service and company processes via digital methods.  

Patrick has years of experience working with startups, accelerator programs, SMBs 

and large corporations to help create and successfully realize their sales strategies. A 

passion for communication and technology helped Patrick to create a unique sales 

approach that combines setting achievable targets for the sales teams, training them 

on how to use the best software available and constantly testing new ideas to 

achieve the best results.  

He is an advisor to a number of fast-growing startups as well as a coach to Europe’s 

Leading startup accelerator Startup Wise Guys. 

You can read more about how people find Patrick’s training here: 

https://prospectlabs.co/customers 

Patrick is comfortable working across multiple sectors and can always adapt to 

helping companies find new creative solutions to sales. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/patrickpaulcollins/ 
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