
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

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky na ukázkový kurz 
„WIN-WIN“ OBCHODNÍ STRATEGIE 
PRO 21. STOLETÍ posílejte e-mailem 
nebo poštou. Přihlásit se lze i telefonicky. 
Na výše uvedených číslech také získáte 
bližší informace o tomto kurzu.

KONTAKTUJTE NÁS.
Účastníci ukázkového kurzu navíc získají
možnost slevy ve výši 20 %, pokud si 
objednají pro svojí firmu komplexní
dvoudenní zakázkový kurz 
„WIN-WIN“ OBCHODNÍ STRATEGIE PRO 
21. STOLETÍ do 30. 8. 2012. 

POPIS UKÁZKOVÉHO KURZU:
� Seznámíte se s novou a jedinečnou metodou

efektivního způsobu rozvoje prodejních
dovedností. 
� Tato metoda přináší efektivní propojení

prožitkového tréninku a koučinku a reaguje
na nižší účinnost obvyklých školení obchodních
dovedností v praxi. Také eliminuje poměrně
vysoké náklady na individuální koučink.
�Metoda vychází z moderních světových trendů

podpory obchodníků. Je však specificky
připravena pro české prostředí a mentalitu
českých zákazníků i prodejců.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
� Pro vedoucí pracovníky (HR manažery, Area

Sales manažery, ředitele či majitele), kteří
hledají nové efektivní možnosti v oblasti
rozvoje a pro své obchodníky fungující
nástroje.
� 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.

LEKTOR:
Petr KOSINA, trenér, který má jako
školitel a kouč více než 15 let zkuše-
ností 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. 

UKÁZKOVÝ KURZ:
„WIN-WIN“

OBCHODNÍ STRATEGIE 
PRO 21. STOLETÍ

Kdy:
29. března 2012, od 9 do 13 hodin

Kde:
Praha 5, Karlštejnská 30 

Cena:
1.200,- Kč vč. občerstvení a DPH

CO SE NA KURZU DOZVÍTE?
� Klasické prodejní dovednosti v

dnešní době globální krize už nestačí.
Zákazníci hledají něco navíc, něco  
co jim Vaše konkurence nedává.
� Prostřednictvím modelových situací

v malých skupinách získáte osobní
emoční prožitek o tom, jak se 
v prodejní situaci cítí zákazník a jak 
Vás vnímá. 
� Společně vytvoříme databanku 

emocionálních potřeb zákazníka
v jednotlivých fázích prodeje.
� Odhalíme Vaše silné stránky 

a budeme na nich stavět prodej.
� Vyzkoušíte si novou zážitkovou

metodu, až 5krát účinnější než běžné
tréninky. Výsledky poznáte prakticky
ihned.


