
Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový 
program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Podmienky
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom 
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

PRAKTICKÝ ONLINE WORKSHOP

Na tomto online seminári plnom praktických príkladov vás naučíme 
ako odhaliť skryté námietky zákazníkov, aké argumentačné 
techniky fungujú v praxi a ako námietkam predchádzať alebo ich 
zvládať. Nebudete sa učiť frázy a poučky čo ste už sto krát počuli, 
ale vytvoríte si konkrétne riešenia na váš biznis, a naučíte sa ako si 
vytvoriť banku námietok aj do budúcnosti. 

Čo sa dozviete
 » Odhalenie prečo zákazníci niekedy nehovoria pravdu
 » Ako správne zareagovať na skrytú námietku
 » Ako presne riešiť námietky z vášho biznisu
 » Praktické príklady a ukážky na vaše konkrétne prípady
 » Priestor na otázky a odpovede

Kto je váš lektor
Ing. Alica Obešlová - obchodníčka, koučka a trénerka zameraná na praktickú implementáciu 
predajných a komunikačných zručností s cieľom vyzdvihnúť silné stránky osobnosti a zvýšiť efektivitu 

práce v telemarketingu a v priamom predaji, zároveň spoluautorka úspešného projektu „Obchodník 
Obchodníkovi“.
Michal Greschner – špecializuje sa na prácu v teréne s obchodníkmi, ktorí komunikujú priamo so zákazníkmi. 
V oblasti obchodu sa pohybuje od roku 2002. V roku 2007 dostal od MŠ SR akreditáciu na svoj autorský 
vzdelávací projekt Predajné zručnosti. Od roku 2017 realizuje vlastný úspešný projekt ,, Obchodník 
Obchodníkovi“.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/2Ly4sYs

Predajné zručnosti 
pre pokročilých

Kontakt:
Tím RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk 
Tím RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
Tím RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
Tím RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
Tím RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
Tím RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
Tím RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

28.1.2021
15.00 – 18.00 hod.

ONLINE
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/predajne-zrucnosti-pre-pokrocilych/
https://www.npc.sk/sk/events/predajne-zrucnosti-pre-pokrocilych/

