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SEMINÁŘ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI
ANEB JAK MÍT NADŠENÉ
KLIENTY/ZÁKAZNÍKY

Pojďte si vyzkoušet,
jak zaujmout klienta!

vzdělávací program pro
každého, kdo potřebuje
něco sdělit a zaujmout

Proč s E.G.I.?
E.G.I. je sdružení profesionálů, kteří připraví vzdělávací program přímo
na míru potřebám Vaší společnosti a Vašich zaměstnanců. Spojte se se
zkušenými a úspěšnými!
Celý vzdělávací program zastřešuje Eva Gmentová.

Komu je vzdělávací program určen

»»

všem, kdo absolvovali kurz prodejní dovednosti a chtějí se
posunout dále a také těm, jejichž profese je spojená s obchodem
jakéhokoliv druhu

Obsah semináře
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Hlavní zásady správné komunikace
Hlavní zásady obchodní strategie
Osvědčené obchodní praktiky

Ing. Eva Gmentová LL.M. – více než 30 let praxe ve finančních
službách, od roku 2000 v pojišťovnictví; specialista na zemědělské
pojištění, zodpovědnost za pojištění skupiny AGROFERT již od
roku 2001. Absolventka Vysoké škody zemědělské, nyní Zemědělské
Univerzity v Praze. Absolventka postgraduálního kurzu Aktuální otázky
v pojišťovnictví na VŠE. Studium profesního vzdělávání v oblasti práva
s dosažením titulu LL.M. v oblasti Korporátního práva, dizertační práce
na téma Civilní a trestně právní odpovědnost statutárních orgánů
v kontextu s trestným činem pojistného podvodu.

Znám dobře, co prodávám?

Další informace o vzdělávacím programu

Pojďme si to vyzkoušet

Počet účastníků

minimálně 6 | maximálně 12

Doba trvání kurzu:

6 hodin

Cena kurzu:

3.960 Kč

Místo konání:

učebna AIVD Karlovo nám. 14/292, Praha 2

Termíny:

podle zájmu, aktuální termíny na webu

Lektor:

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

vzdělávání pro praxi v oblasti pojištění
osobní přístup ke studentům
vzdělávání na míru
letité zkušenosti
využití příkladů z praxe

Seminář vedený
Ing. Evou Gmentovou, LL.M.,
úspěšným obchodníkem
a vzdělavatelem

Další informace o kurzech na eg-egi.cz/kurzy
Přihlásit se na kurz je možné na webu nebo přes email prihlaska@eg-egi.cz

Ing. Eva Gmentová LL.M. | Radičova 2479/7, 169 00 Praha 6
telefon +420 604 338 897 | email gmentova@eg-egi.cz | web eg-egi.cz
Ing. Eva Gmentová, LL.M. je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých – www.aivd.cz

