
 PŘIHLÁŠKY: 
Přihlášky na dvoudenní kurz “WIN-WIN“ 
OBCHODNÍ STRATEGIE PRO 21. STOLETÍ 
posílejte e-mailem nebo poštou. Přihlásit se lze 
také telefonicky. Cena dvoudenního kurzu činí Kč 
7.800,- / 1 osoba (včetně DPH, učebních textů a 
celodenního občerstvení). Kurz bude realizován 
při minimálním počtu 6 účastníků. 
 MÍSTO KONÁNÍ: 
Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. 
Karlštejnská 30, Praha 5 – Jinonice. 
 

Budova institutu se nachází cca 5 minut pěšky od 
stanice metra B – Nové Butovice.  
 

Na výše uvedených číslech získáte bližší 
informace o kurzu. 
                          KONTAKTUJTE NÁS 
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interaktivní dvoudenní kurz 

CO ZÍSKÁTE? 
� Zažijete přesně to, co zažívají Vaši zákazníci 
   ve všech etapách prodeje, od úvodu až po jeho  
   uzavření. 
� Prostřednictvím modelových situací v malých 
   skupinách získáte osobní emoční prožitek, jak 
   se v prodejní situaci cítí Váš zákazník a jak Vás 
   Vás vnímá.  
� Zlepšíte svoji schopnost klást otázky a 
   poznávat klíčové body zájmu zákazníků. 
� Zlepšíte a rozvinete vlastní argumentaci. 
� Zlepšíte svůj vztah k zákazníkům. 
� Naučíte se efektivně vést své zákazníky tak, 
   aby jim to bylo příjemné. 
� Naleznete a přesně pojmenujete to, co ve 
   Vašem způsobu komunikace zákazníkům 
   vyhovuje, co jim naopak nesedí a jak to 
   zlepšit.  
� Společně vytvoříme databanku emocionál- 
   ních potřeb zákazníka v jednotlivých fázích 
   prodeje. Odhalíme Vaše silné stránky  
   a budeme na nich  prodej stavět. 
� Získáte osvědčení o absolvování kurzu. 
 

CO ZÍSKÁ VAŠE FIRMA? 
� pozitivní změny v chování obchodníků ihned  
   po semináři 
� posílení odpovědnosti obchodníků za prodej 
� spokojenější zákazníky 
� motivovanější obchodníky díky dokonale 
   poznaným emocionálním očekáváním v jednotlivých 
   fázích obchodu 
� větší množství zakázek 
 
 
 

 

POPIS KURZU: 
� Seznámíte se a budeme trénovat novou a jedinečnou 
   metodu efektivního způsobu rozvoje prodejních 
   dovedností 
� Tato metoda přináší efektivní propojení 
   prožitkového tréninku a skupinového koučinku 
    - posílení silných stránek 
    - zpětná vazba 
    - emoční prožitek v pozici zákazníka 
    - intenzivní nácvik 
   - cesta k cíli 
    - práce s obavami a vnitřními námitkami 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN: 
� Pro obchodníky a prodejce, kteří chtějí vytvořit  
    pro svojí společnost vyšší obrat za kratší čas.  
    Prodávat s morální a vnitřní jistotou, s menším  
    úsilím a úspěšněji. 
� Velikost tréninkové skupiny: 6 – 10 osob 
 

LEKTOR/KOUČ: 
Petr KOSINA, trenér, který má jako školitel a kouč 
vícenež 15 let zkušeností v práci s obchodníky, u 
kterých dokáže rychle rozvinout jejich potenciál. 
Pracoval v ČR i v zahraničí a školil pracovníky 
malých, středních i velkých nadnárodních 
korporací. Zkušenosti z praxe využívá ve svých 
seminářích, koučinku a on job trainingu.  

 

PODNIKATELSKÝ INSTITUT 
PYRAMIDA, s.r.o. 

KONTAKT: 
Karlštejnská 30, 158 00  Praha 5 
Tel.: 251 611 455, 739 571 753 
www.pyramidasro.cz 
 
 
 
 
 

E-mail: institut@pyramidasro.cz 
 

TERMÍN KURZU:   
•  15. – 16. KVĚTNA 2012 
•   9,00 – 17,00 hodin po oba dny 


