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 NOVÝ SVĚT  programy

       aneb nejen přežít, ale i uspět 
 

V čem jsou programy unikátní a užitečné? 

1. Budete o krok napřed – budete mít validní informace pro kvalitní 

rozhodování 

Prostřednictvím různých typů webinářů a koučování nabízíme možnost 

získat validní informace o ekonomice, leadershipu v obtížných dobách, 

komunikaci s bankami, státem, strategických rozhodnutích, taktických 

opatřeních, o špinavých tricích, se kterými se můžete potkat a o psychologii.  

2. Odpovíme Vám na otázky, které se vám honí hlavou. 

 Jak se toto všechno může projevit ve strategii firmy? 

 Jaké místo chci se svou firmou a ve svém segmentu nově zaujmout?  

 Jaké body jsou pevné, záchytné, na čem mohu stavět? 

 Jaká opatření udělat na 6 měsíců a ihned, abychom přežili a získali 

výhodu? 

 Jak se to vše může projevit v mé každodenní činnosti v obchodě? 

 Jak vyřešit obtížné situace se zákazníky? 

 

3. Opustit zažité pořádky, osvojit si nové technologie a využít 

unikátní kombinaci formy, obsahu, účastníků i organizace. 

Naučíme vás pracovat s novými technologiemi, které použijeme pro práci s 

lidmi i zákazníky v budoucnu. A díky individuálním on line koučováním si 

můžete na týdenní bázi uchovat psychickou stabilitu a včasnou korekci Vámi 

zaváděných opatření. 

4. Mít na své straně špičkové odborníky, kteří pomohou v 

rozhodování 

V rámci programu nabízíme k dispozici špičkové business konzultanty, CEO, 

bankéře, majitele úspěšných firem a psychoterapeuty, ale i další účastníky z 

jiných firem, kteří přispějí svým know how. 

 

Pětitýdenní program startuje již příští týden. A je rozdělený do pěti on line 

setkáních: 

 na úvodní webinář  (2-3 hod) – vedený ochutnávkou, co je důležité 

za problémy a řešení v současné době pojmenovat (podrobnější 
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obsahový rámec najdete v popisu programu 

• s následnými třemi individuálními on line koučováními (3x50 min) 

• a na závěrečný webinář (2-3 hod) formou diskuzního fóra a sdílení zkušeností. 

 

Cena programů: 

• Každý webinář nebo koučování pro každého jednotlivého účastníka stojí 5.000 Kč bez DPH. 

• Zúčastnit se můžete, čeho budete chtít. Jedné části či všech pěti. 

• Úvodní webinář si můžete zakoupit a pustit si nahraný za cenu 2.000 Kč bez DPH. 

• Celý 5-ti týdenní program - 2x webinář + 3x koučování = 25 000 Kč bez DPH / osoba                              

 

Chcete se přihlásit do programu Nový svět nebo získat více informací? Zavolejte na tel. číslo 

771 132 005 nebo nám napište e-mail na adresu hana.cermanova@palatinumcampus.cz. 
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