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PRODEJ SE
Obchodně-vzdělávací program pro každého,

kdo potřebuje efektivně prodávat své služby

Odhalíme vaše vnitřní bloky a důvody, které vám brání v prodeji

Získáte ucelené a praxí ověřené prodejní know-how

Osobní pomoc a podpora při řešení vašich obchodních případů



PRODEJ SE

Začněte vydělávat už v průběhu programu.

Za naším know-how a zkušenostmi si stojíme!

100% garance návratu investice



PRODEJ SE

intenzivních týdnů

výukových bloků

sezení s koučem

hodin obchodního mentoringu
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CO SE V PROGRAMU NAUČÍTE

Odstranit své vnitřní překážky a bloky, které vám nyní bránit se prodávat

Oslovit člověka ve firmě, které chcete prodat své produkty nebo služby

Nastavit strategii schůzky a jednání

Prolomit ledy v komunikaci hned na začátku jednání



CO SE V PROGRAMU NAUČÍTE

Klást otázky, které vašeho zákazníka dostanou

Zvládat i ty nejtěžší námitky 

Uzavřít vítězně obchod

Úspěšně prodávat i v online prostředí

Budovat síť osobních kontaktů a doporučení

Stáhněte si podrobný harmonogram programu

https://docs.google.com/document/d/14qSdCHH_d0Nbr3q-wLm0mmWky7qx4ixB4c9eF3aGAiw/edit?usp=sharing


GARANCE ÚSPĚCHU

Všichni autoři, kteří jsme také lektory a mentory programu, máme dlouholeté 
zkušenosti v obchodu a marketingu. Prošli jsme tisíci hodinami nejrůznějších 

jednání a vyjednávání, uzavřeli jsme stovky kontraktů. 

Umíme jednat s velkými korporacemi, malými firmami i živnostníky. Známe rozdíly.

 

Víme co funguje a to vás naučíme!



GARANCE ÚSPĚCHU

Konkrétní taktiky a rady v programu přizpůsobíme na míru vaší potřebě.

Stojíme si za tím, že pod naším vedením uzavřete první zakázky ještě před 
skončením programu.



GARANCE ÚSPĚCHU

Zda vám investice do programu přinese 5, 10 nebo 20násobek už bude záležet jen 
na vás a vaší aktivitě. 

My vás naučíme cvičit a provedeme vás prvními tréninky, které jsou nejtěžší. 
Výkon už bude záležet na vás!



KDO VÁS PROGRAMEM PROVEDE

Lukáš Suchý

Obchodník
a lektor prodeje

Petra Pavienská

Koučka a průvodkyně vaší 
obchodní sebehodnoty

Markéta Karman

Marketérka a mentorka 
vašich prodejních aktivit



KDO VÁS PROGRAMEM PROVEDE

Lukáš Suchý

Trenér obchodních dovedností, který vás 
překvapí svým obchodním přístupem. 
Jednoduše, hravě a s velkou empatií dělá z 
obchodních jednání příjemný dialog. Prodává 
svou práci do korporátů, i do malých firem. A až 
vás naučí telefonovat, bude to fungovat!

“Dobře mířená otázka je lepší, než dlouhé 
vysvětlování.”



KDO VÁS PROGRAMEM PROVEDE

Markéta Karman

Markéta je marketérka s duší a praxí obchodníka. 
Dává věcem smysl a řád. Analyzuje a 
vyhodnocuje a díky tomu je vždycky o krok 
napřed. Provede vás zákrutami vyjednávání a 
dohlédne, abyste nepovolili a došli do vytyčeného 
cíle.

“Do cíle musíte dojít vlastními silami. Na své 
cestě ale nebudete sami a budu vám oporou!”



KDO VÁS PROGRAMEM PROVEDE

Petra Pavienská

Petra pracuje především s lidským nitrem. Díky 
vlastním pádům vám předá nástroje, jak projít 
temnotami podnikání. Pomůže vám překonat 
strachy z volání i z velkých schůzek. 
V podnikání prodáváte sebe. A Petra bude 
průvodkyní v oblasti obchodní sebehodnoty.

“Moje pády budou nejlepší inspirací pro vaše 
kroky”



JAK BUDE PROGRAM PROBÍHAT

Program je velmi intenzivní s vysokou mírou osobní asistence lektorů

Maximální počet účastníků v kurzu je 8

1.týden: Úvodní seznamovací webinář                                                                
Odnesete si první triky, které budete moc v praxi ihned použít

2.týden: Individuální sezení s koučkou Petrou                                                   
Společně odhalíte vaše vnitřní bloky, které vám brání v prodeji a naučíte s nimi 
pracovat



JAK BUDE PROGRAM PROBÍHAT

3.-9. týden:

Pondělí (nebo úterý, dle dohody účastníků) 3hodinový workshop s Lukášem 
Naučíte a osvojíte si postupně prodejní taktiky, postupy a triky, abyste se stali 
ostřílenými obchodníky

Čtvrtek nebo pátek 1hodinové mentoringové sezení s Markétou                 
Navážeme na to, co jste se s Lukášem v úvodu týdne naučili a zaměříme se na 
konkrétní obchodní případy. Koho a jak konkrétně oslovit, vyhodnotíme vývoj 
jednotlivých případů a domluvíme se na dalším postupu. 

Na prodej už nebudete sami. Společně vás podržíme!



KDY ZAČÍNÁME

Úvodní webinář proběhne

26.4.2021

Uzávěrka registrace do programu:

22.4.2021

nebo při naplnění kapacity 



KOLIK PROGRAM STOJÍ

Jednorázová platba

19.500 Kč

Program je možné hradit také ve splátkách

2 x 10.000 Kč

Cena programu se hradí před jeho zahájením. V případě splátkového prodeje se druhá platba hradí 
nejpozději do 28.5.2021

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. 



JAK SE DO PROGRAMU PŘIHLÁSÍM

Pro přihlášení do programu použijte, prosím, přihlašovací formulář. Nejpozději do 
druhého pracovního dne vám zašleme fakturu a platební instrukce.

V případě jakýchkoliv dotazů a doplňujících informací nás, prosím, kontaktujte 
e-mailem na adresu marketing@marketakarman.cz nebo telefonicky na 

telefonních číslech: 

Markéta 777 664 620 nebo Lukáš 724 938 861

Chci se přihlásit

mailto:marketing@marketakarman.cz

