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Jak působím 
na klienty?

Kde 
přidat?

Co můžu dělat jinak 
nebo s vyšší efektivitou?

Na čem můžu 
stavět svůj úspěch?

Účastník má jenom pro sebe zkušeného lektora 
- obchodníka. Ten s ním absolvuje několik 
schůzek v řadě za sebou. Obchodník získá 
okamžitou zpětnou vazbu na své reálné chování 
v obchodních situacích. Trenér sleduje chování 
obchodníka i reakce obchodního partnera. 
Poté nabídne kvalifikovanou zpětnou vazbu, 

prvky koučinku, ale i pomocí přímých rad vede 
obchodníka k okamžitým změnám v postoji 
a chování. Ten si rovnou na další schůzce může 
vyzkoušet doporučení a návody od lektora 
a dopilovat jejich hladké fungování v praxi. 
Spolujízdy působí velmi koncentrovaně a cíleně 
na rozvoj dovedností i podporu sebemotivace. 

  Silné impulzy k práci na sobě    Stínování obchodníka 
zkušeným lektorem v terénu   Nástroje a návody  
ke zvládání profesních situací   Okamžitý trénink,  
jak je používat a zapojit do praxe

Spolujízdy 
pro obchodníky

Obchod není nakonec nic víc 
než kupa lidských vztahů.

- Lee Iacocca -



MÍSTO 
KONÁNÍ

ROZSAH  
KURZU

TERMÍN

Vysoce 
individuální 

zpětnou vazbu 
a na míru ušité 

řešení.

Zjištění, že spolujízdy 
výborně fungují jako 

forma odměny jak pro 
výkonné obchodníky, tak pro 
zkušené, kteří již prošli řadou 
skupinových školení. Ale také 

pro nováčky, kteří rychle 
získají dovednosti 
vedoucí k úspěchu 

i pracovní stabilizaci.

Tipy a triky pro 
Vaše obchodní 
případy a Vaši 

osobnost.

Co si z kurzu odnesete?

GARANT
Ing. Dagmar Sedláčková
Dáša se od začátku své pracovní kariéry 
pohybovala v obchodě - od obchodního 
zástupce přes vedení reklamní firmy 
až po manažera obchodních týmů. 
Proto díky své praxi ví, že obchod drží 
vybudované vztahy. Je naslouchající, 
empatická, dokáže energicky poukázat 
na potřebné kroky ke změně, má 
za sebou stovky koučovacích hodin 

s klienty. Je zastáncem filozofie „Každá 
situace má řešení“ ve všech rovinách 
života.

Pracuje s účastníky formou 
propojení odborných i osobnostních 
dovedností. Ukazuje možnou cestu 
k dosažení skutečných kompetencí 
v oblasti, kde mají jednotlivci svůj talent,  
a pomáhá jim ho rozvíjet.

na schůzkách u klienta 1/2 dne

dle dohody


