
Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.

Základom každého podnikania je úspešný obchod. K jeho 
dosiahnutiu potrebujete poznať svojho zákazníka, vytvoriť 
si dôveru a vybudovať vzťah. Počas troch dní sa dozviete, 
ako uzatvárať obchod aj s náročnými klientami, ako 
argumentovať, či čítať neverbálnu komunikáciu. Posuňte 
vaše predajné zručnosti na vyšší level!

DOZVIETE SA:
1. deň (1.6.):
Ako získať zákazníka bez nátlaku

2. deň (2.6.):
Ako efektívne vyjednávať a uzavrieť každý obchod

3. deň (3.6.): 
Psychológia predaja    

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3hurr4n

Predávajte ako profesionáli 
1. - 3.6.2021
9.00 – 13.00 hod.
Kde?
ONLINE
Microsoft Teams

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.

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

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nastartujte-svoj-biznis-5/
https://www.npc.sk/sk/events/predavajte-ako-profesionali/
https://www.npc.sk/sk/events/predavajte-ako-profesionali/


DOZVIETE SA:

 » ako postupovať pri obchodnom rozhovore
 » spin selling a typológia zákazníka 
 » ako pracovať s rôznymi osobnostnými typmi
 »  ako uzatvárať obchody s ľahkosťou

Ako získať zákazníka bez nátlaku
1.6. / 9:00 – 13:00 hod.

DOZVIETE SA:

 » prepojenie marketingovej a obchodnej stratégie
 » argumentácia a presviedčanie  
 » principiálne vyjednávanie 
 » stratégia a taktika vyjednávania

Ako efektívne vyjednávať a uzavrieť 
každý obchod
2.6. / 9:00 – 13:00 hod.

DOZVIETE SA:

 » simulácia reálnych situácií počas predaja
 »  neverbálna komunikácia ako rozpoznáme kúpne signály zákazníka?
 » hybridný predaj: Ako predávať online?
 » riešenie námietok a emócií
 » ako pracovať s otázkami od klienta
 » ako pracovať s vlastnou osobnosťou počas predaja (strach z odmietnutia, námietky 

klienta, vysoké očakávania klienta)

Psychológia predaja  
3.6. / 9:00 – 13:00 hod.
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HARMONOGRAM PODUJATIA:

Ing. Dušan Straňák - pracoval na viacerých manažérskych pozíciách na 
Slovensku a vo Veľkej Británii. Spolupracuje s belgickou spoločnosťou 

Centre of Body Language, v ktorej je jedným z hlavných lektorov a zodpovedá za 
výber a rozvoj lektorov v Európe. V oblasti školení sa sústreďuje na prezentačné 
zručnosti, riešenie konfliktných situácií, efektívnu komunikáciu, na oblasť 
predaja a predajných techník. Je certifikovaným lektorom v oblasti reči tela 
a mikroexpresií.

VÁŠ LEKTOR JE:

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.


