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 Dátum konania:         Uzávierka prihlá?ok:     Miesto konania:                         Ú?astnícky poplatok:
 17. - 18. 5. 2018     7.  5. 2018                     Biznis cent rum  Mat ador          240 eur  (s DPH) /  120 eur  (bez DPH)

Bojnická 831 04 Brat islava 

V cene ?kolenia je zahrnuté: ?kolné, m at er iály, obed, káva/?aj, nealko a ob?erst venie.

   

 
        Tr éning pr edajných zr u?nost í -             

   motiva?ná komunikácia so zákazníkom, 
                          psychológia predaja a uzatváranie obchodu

Lektorka: Ing. ?ubica Karetková
17. - 18. máj 2018, Bratislava

Po?as tréningu si ú?astníci upevnia vedomosti a precvi?ia zru?nosti, ktoré im pomô?u:
?  vybudova? vz?ah postavený na dôvere so zákazníkmi,
?  zabezpe?i? spokojnos? zákazníka, ?al?iu spoluprácu v budúcnosti a referencie,
?  lep?ie vyjednáva? a efektívne komunikova? a tak uzatvára? viac obchodov,
?  zvý?i? a nadobudnú? osobný a profesionálny rast a spokojnos?.

- Komunika?né zru?nosti obchodníka, význam komunikácie a jej rozdelenie,             
druhy neverbálnej komunikácie, problémové gestá, signály klamania,
- Odporú?ania pre verbálnu a neverbálnu komunikáciu,
- Umenie klás? otázky a aktívne po?úvanie,
- Predajný proces a predajný rozhovor, identifikácia potrieb zákazníka,
- Psychológia predaja ? základné princípy, ktoré platia pri predaji a ako ich eticky 
vyu?i? v predajnom procese, motivácia zákazníka ku kúpe, predaj rie?ení pre 
zákazníka,
- U?ito?né návody na zvládanie námietok a  úspe?né uzatváranie predaja,
- Rie?enie situácií z praxe ú?astníkov

?ubica Karetková ? riadite?ka poradenskej spolo?nosti BPM Slovakia, s.r.o., ?lenka Asociácie 
lektorov a kariérnych poradcov.  V oblasti vzdelávania dospelých pôsobí u? dvadsa? rokov.  
Rozvíja, tvorí a vedie vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj a zlep?enie komunika?ných 
zru?ností, posilnenie zdravého sebavedomia a uvedomenia si vlastných síl a potenciálu  rozvoja.

 Obsah  

Or ganiza?né infor mácie



Prihlá?ka na seminár

  

Meno a priezvisko ú?astníka_____________________________________________________________________________________
Názov spolo?nosti_____________________________________________________________________________________________ 
I?O:_________________________________________________DI?:_____________________________________________________ 
I? DPH:_______________________________________________________________________________________________________ 
Tel:___________________________________________________Fax:____________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________________________________
                                                 Obchodné a plat obné podm ienky, organiza?né pokyny 
Pr ih lásenie a plat ba:       
Vyplnenú prihlá?ku  nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na 
?íslo:  02/3320 4686  alebo na adresu: BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa 
tie? mô?ete prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám 
potvrdíme registráciu ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na 
?íslo ú?tu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uve?te 
Va?e I?O, ako ?pecifický symbol uve?te termín konania seminára v tvare 1718052018. Po prijatí platby na 
ná? ú?et Vám za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho poplatku po?tou, v prípade potreby aj 
e-mailom. Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, obed, nealko, teplé a studené 
nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie 
informácie o vzdelávacom podujatí e-mailom.  

 Ú?ast nícky poplat ok  je 240 eur (s DPH) / 1 ú?ast ník                                Uzávierka pr ih lá?ok :  7. 5.  2018 

Z?ava pr i regist rácii:  
- 2 - 4 ú?astníci z jednej spolo?nosti - 5 % z?ava 
-5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 10 % z?ava
St orno poplat ok : 
 - 30 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
 - 50 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame  v?ak náhradníka. 
Zm ena t erm ínu, m iest a alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), 
alebo na zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, 
Vás budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.  
Poskyt ovanie osobných údajov ú?ast níka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(?alej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje 
predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v 
rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej 
spolo?ne v?etko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Záväzne sa prihlasujem na seminár ?Tréning predajných zru?nost í" , (17. - 18. 5. 2018)?         a súhlasím 
s uvedenými obchodným     a              platobnými                podmienkami              a zárove? v znení 
neskor?ích predpisov za ú?elom registrácie na uvedený seminár. 

Dátum:...........................................................     Podpis a pe?iatka:........................................................................... 
                                                                     BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, 831 04 Brat islava - m est ská ?as? Nové Mest o 
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Tréning predajných zru?nost í - m ot iva?ná kom unikácia so zákazníkom , psychológia predaja 

17. - 18. m áj 2018Biznis cent rum Matador, Bojnická 3, Brat islava


