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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Tréning predajných techník“ 
 

ktorý sa uskutoční  

Podľa dohody s odberateľom 

 

Základné údaje:  
 

 

Organizátor: Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice   

Prevádzka VZC TeleDom 

Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky 

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/ 32 74 402 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára 
Celkový počet hodín: 14 hodín  
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems – 

Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel 

Arena 
Prezentácia účastníkov: od 8:30 hod.  – do  9:00 hod. 
Prednášajúci lektor: RNDr. Alexander Birčák - Manažérsky kouč a školiteľ 

Cena kurzu: 190,00 €  s DPH 

 

 

 

Cieľová skupina:  Obchodníci, obchodní riaditelia, majitelia firiem, záujemcovia o tematiku. 

 

Cieľ seminára:  

 

 Vedieť identifikovať typy klientov a zvoliť vhodný postup pri ich ovplyvňovaní. 

 Rozvíjať sociálne zručnosti pri styku s klientom. 

 Rozvíjať predajné zručnosti - aktívne počúvanie, kladenie otázok a parafrázovanie pri 

predaji. 
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Tréning rozvíja zručnosti predajcu vo vedení obchodného rozhovoru pre vytvorenie a upevňovanie 

vzťahu so zákazníkom. 

 

Predajca bude po skončení školenia vedieť, ako lepšie komunikovať s dobrými zákazníkmi, aby 

nakúpili viac. Bude vedieť, ako komunikovať s „problematickými“ klientmi, aby z nich urobil 

dobrých klientov. Alebo aby vedel včas prerušiť rozhovor, keď zistí, že klient u neho aj tak 

nenakúpi. 

 

Program seminára: 

 

 Základné typy klientov a ako s nimi jednať 

 Budovanie pozitívneho vzťahu s klientom 

 Základné postoje vedúce k úspechu pri predaji 

 Imidž predajcu 

 Rečnícke predajné techniky: aktívne počúvanie a parafrázovanie 

 Princípy presvedčovania (ťah a tlak pri predaji) 

 Zvládanie emócií pri predajnom rozhovore 

 Verbálna a neverbálna komunikácia 

 Psychický stres obchodníka 

 Akčný plán predaja 

 

 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Certifikát 

 Občerstvenie 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky  

• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 

http://www.school.teledom.sk/images/TeleDom_Zavazna_prihlaska_na_vzdelavacie_aktivity.pdf

