katalog školení

Edupont – školicí středisko Humpolec
Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává
mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ Tento recept na úspěch měl Henry Ford. Nejen
u něj jsme se inspirovali. Vzdělání vnímáme jako cestu, která pro nás je cílem, ale jít by
po ní měli všichni, od útlého dětství až po pokročilé stáří. Celý život se všichni učíme,
jen my věříme, že je třeba činit tak efektivně, originálně, zábavně až zážitkově, prostě tak,
aby to stálo za to – Vám i nám. Přejeme Vám hodně skvělých chvil na Vaší cestě přes naše
mosty ke znalosti.
Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
ŘEDITELKA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA
eva.rybkova@edupont.cz
+420 777 720 887

Vzdělávání a rozvoj odborných znalostí je kontinuální proces, který na sebe váže široké
spektrum dílčích kroků. Uvědomujeme si důležitost tohoto procesu a jeho naplňování
vnímáme spíše jako poslání. Nehledě na konkurenční boj subjektů v aréně tržního prostředí je podpora vzdělanosti i ochota se vzdělávat prostředkem osobního růstu moderního
člověka. Z pohledu firemních procesů považujeme celoživotní vzdělávání zaměstnanců
v rámci udržitelného rozvoje za jednu z klíčových oblastí efektivního řízení lidských zdrojů. Mnoho úspěchů při dosahování všech Vašich osobních i profesních cílů.
Tomáš Barčík
MARKETING MANAGER
tomas.barcik@edupont.cz
+420 604 726 996

Profily školitelů Edupont – školicího střediska Humpolec
Mgr. Petra Mašková
Vystudovala obor Psychologie (Psychologie práce a organizace). V současné době pracuje jako konzultantka, trenérka a psycholožka. Svou konzultační a trenérskou činnost soustřeďuje zejména na tematiku praktického využití psychologických poznatků v manažerské praxi, osobnostním a týmovém rozvoji. Má za sebou bohatou praxi obecných
i specializovaných školení pro širokou škálu klientů z komerční sféry a veřejné správy.
Bc. Jan Brodský, DiS.
Vystudoval obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (MUP). Zaměřuje se na tématiku prohlubování obchodních
dovedností, psychologie prodeje, organizace práce a podnikového řízení. V současné době působí v oblasti vzdělávání veřejné správy a jako konzultant a školitel.
Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
Vystudovala obor Právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy a obor masová komunikace se zaměřením na mezinárodní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na VŠE v Praze absolvovala doktorská studia
a získala titul PhD v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Na Sheffield Hallam University absolvovala studium
MBA v oboru international business (mezinárodní obchod). V soukromé škole Babel získala kvalifikaci tlumočníka.
Ve své praxi pracovala v USA, v Ruské federaci a v ČR ve vedení holdingové společnosti, dále jako podnikatelka řídí
dvě společnosti působící v oblasti zahraničního obchodu a na poli poradenství v zahraničním obchodě a managementu. Je zakladatelkou Česko-asijského fóra a členkou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR. Má vlastní
zkušenosti z práce a z jednání v řadě asijských a arabských zemí. Jako tlumočnice tlumočila na řadě světových konferencí v ČR i v zahraničí, na jednáních členů vlád ČR s jejich protějšky, i na řadě expertních a obchodních jednání,
jako tlumočnice a překladatelka se podílela rovněž na aproximaci českého a evropského práva. Ve své školící praxi se
zaměřuje zejména na školení tlumočnických dovedností, postupů v zahraničním obchodě a dalších mezinárodních
jednáních a na kulturní specifika vybraných zejména asijských a arabských trhů.
Tomáš Barčík
Působí již řadu let v oboru reklamy a marketingu na různých stupních managementu. Věnuje se především osobnímu manažerskému coachingu, školení marketingu, managementu a osobního růstu a přednáškové činnosti na téma
vizuální komunikace a marketing. V současné době působí jako kreativní ředitel, marketingový manažer, konzultant
a školitel. Při školeních propojuje teoretickou znalost problematiky s praktickou zkušeností. Od roku 2003 je aktivním členem Mensy ČR.
Ing. Petr Kubernát
Dlouholetý diplomat, nezávislý poradce a konzultant pro oblast pravidel společenského chování, diplomatického
protokolu a etikety, školitel, expert na záležitosti EU.
PhDr. Martin Opatrný
Odborník na mediální a krizovou komunikaci, tiskový mluvčí poradce, lektor. Vystudoval Filosofickou fakultu UK.

Přehled školení Edupont – školicího střediska Humpolec
Přehled školení	aktualizováno 31.5.2011
Název školení (abecedně)	Školitel
Asertivní komunikace
Petra Mašková
Business English – obchodní angličtina	Eva Rybková
Business etiketa v praxi
Petr Kubernát
Firemní časopis jako nástroj HR a PR 	Tomáš Barčík
Firemní kultura
Jan Brodský
Firemní vizuální prezentace (zadavatelské minimum) 	Tomáš Barčík
Klíčové rozhovory při vedení lidí
Petra Mašková
Mediální a krizová komunikace
Martin Opatrný
Osobní růst manažera – individuální koučink	Tomáš Barčík
Pokročilé konsekutivní a konferenční/simultánní tlumočení	Eva Rybková
Práce s lidskými zdroji + základy personalistiky
Jan Brodský
Prezentační dovednosti
Petra Mašková
Profesionální asistent(ka)
Petra Mašková
Psychologie v praxi personalisty
Petra Mašková
Psychologie v praxi řídícího pracovníka
Petra Mašková
Sociální sítě jako nástroj podpory prodeje a PR 	Tomáš Barčík
Školení obchodních dovedností
Jan Brodský
Time management
Jan Brodský
Time-management 4. generace
Petra Mašková
Tlumočení obchodních jednání (konsekutivní tlumočení)	Eva Rybková
Týmová komunikace a spolupráce pohledem MBTI
Petra Mašková
Vedení lidí
Petra Mašková
Vedení obchodních jednání – specifika Čína	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Hongkongu	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Indonésie	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Indie	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Iráku	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Japonska	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Kazachstánu	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Mongolska	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Singapuru	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Sýrie	Eva Rybková
Vedení obchodních jednání – specifika Tuniska	Eva Rybková
Základní manažerské dovednosti	Eva Rybková
Zvládání zátěžových situací – stres a řešení konfliktů
Petra Mašková

Počet hodin
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* v případě individuálního koučinku jde o 12 hodin rozdělených do 6 dvouhodinových bloků, 6 dnů + 3 měsíční konzultace (1 h/měs.)



Asertivní komunikace
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno pro všechny, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti a sebeprosazování.
Školení se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, nácvik asertivních technik
a v neposlední řadě na využití asertivity při vyjednávání a řešení konfliktních situací.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad
a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových
metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Školení mi ukázalo, jak více v klidu a s přehledem řešit některé krizové situace, se kterými se ve
škole setkávám.“ Marie, profesorka, vyšší odborná škola

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.



Business English – obchodní angličtina
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Jednodenní kurs, který účastníky seznámí s hlavní terminologií, kterou budou potřebovat při
základních obchodních jednáních v anglickém jazyce. Jedná se zejména o nabídkové řízení,
poptávkové řízení, objednávku, dodací řízení včetně parit, dodání zboží/ služeb, zrušení
objednávky, reklamace; budou probírány jak písemné materiály, osobní jednání, tak specifika
jednání po telefonu – hlavní používané vazby a terminologie.
průběh školení
Výklad terminologie a teorie, praktická cvičení - modelové situace jednotlivých účastníků před
ostatními, následný nácvik ve skupinách, rozbor cvičení a vyhodnocení.
zaměření školení
Veřejné školení:
Absolventi škol chystající se do zaměstnání v obchodních firmách, pracovníci obchodních úseků
zaměřených na export / import, jednotlivci, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a svoji hodnotu na
pracovním trhu.
Firemní školení:
Kolektivy firem, které se připravují na zavedení exportních / importních aktivit, popř. firmy, které
chtějí sjednotit vnitropodnikovou úroveň jednání svých zaměstnanců v angličtině (obchodníci,
logistika, manažeři, asistenti manažerů).
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
6+2
20

(6 hodin výuka + 2 konzultace)

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.



Business etiketa v praxi
školitel: Ing. Petr Kubernát
charakteristika školení
Cílem semináře je předat základní a prohloubit případně již získané znalosti a dovednosti
účastníků v oblasti pravidel a norem společenského chování, business etikety, diplomatického
a obchodního protokolu tak, aby získali jistotu, příslušnou zručnost a patřičné sebevědomí pro
všechny situace, které se mohou vyskytnout v průběhu plnění jejich pracovních povinností při
různých jednáních a společenských příležitostech, ve firmě i na veřejnosti.
průběh školení
Interaktivní kurz a trénink; část semináře je věnována simulaci některých situací a následného
řešení možných problémů a komplikací, včetně rozboru videozáznamů; týmová diskuse nad
vybranými otázkami; plnění společných úkolů/skupinová cvičení; řešení případové studie,
absolvování znalostního testu na závěr a společný rozbor odpovědí.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, případová studie, práce ve skupinách.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku business etikety.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
15

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.



Firemní časopis jako nástroj HR a PR
školitel: Tomáš Barčík
charakteristika školení
Firemní časopis jako nástroj efektivní komunikace vně i uvnitř firmy využívá dlouhá léta již řada
společností. Školení poukazuje na jednoznačné výhody užití firemního časopisu v personalistice
a podpoře prodeje v rámci CRM.
průběh školení
Toto školení seznámí účastníky s výhodami, které firemní časopis přináší pro vnitrofiremní dění,
pro prohlubování a ovlivňování vztahů se zákazníky, budování značky a v neposlední řadě
podporu prodeje. Dále je seznámí s činnostmi, které souvisejí s přípravou a vydáváním firemního
časopisu, zejména s otázkou samotné koncepce časopisu v návaznosti na cílovou skupinu, jeho
marketingovou podporou a „novinářskou“ i redakční prací.
stručná osnova školení
Jaké výhody přináší firemní časopis?
Typologie firemních časopisů
Vedení interní redakce
Vedení a supervize externí redakce
Definice cílové skupiny
Titulní strana – základ úspěchu
Vnitřní struktura časopisu
Zpracování a distribuce časopisu
Vydavatelské minimum
Praktická část, případová studie
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, příprava modelových konceptů a textů, zpětná vazba, diskuse.
zaměření školení
Školení je určeno managementu a marketingovým pracovníkům středních a velkých firem
a korporací, PR specialistům a pracovníkům v HR.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
6
10

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.



Firemní kultura
školitel: Bc. Jan Brodský, DiS.
charakteristika školení
Co je firemní kultura? Proč je užitečná? Pomáhá?
průběh školení
Rozbor přístupů k firemní kultuře; manuál vizuální identity; nastavení standardů ve společnosti.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.
zaměření školení
Malé a střední firmy jakéhokoli obchodního či výrobního zaměření, státní úřady, jednotlivci
– OSVČ.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Firemní vizuální prezentace (zadavatelské minimum)
školitel: Tomáš Barčík
charakteristika školení
Firemní vizuální prezentace neodmyslitelně patří k základním stavebním kamenům úspěchu
každé společnosti. V praxi se bohužel stále setkáváme s nesystematicky řízenou firemní vizuální
komunikací a nekvalitně zpracovanými propagačními materiály. Toto školení poskytuje cenný
sumář praktických informací pro efektivní využití vizuální prezentace firmy v praxi a optimalizaci
nákladů na reklamu.
průběh školení
V rámci tohoto školení se účastníci seznámí se základy firemní vizuální komunikace a její
systematickou tvorbou, s postupem, jak zadávat zpracování propagačních materiálů externím
dodavatelům a jak je efektivně vybírat, jak optimalizovat náklady na vizuální propagaci;
na kokrétních případech si pak aktivně vyzkouší načerpané znalosti.
stručná osnova školení
Základy vizuální komunikace v běžné firemní praxi
Základy firemního designu
Potřebuje Vaše firma propagační materiály?
Jakým způsobem komunikovat s reklamní agenturou?
Řízení nákladů na vizuální komunikaci
Efektivní vnitrofiremní vizuální komunikace
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, případové studie, zpětná vazba, diskuse.
zaměření školení
Školení je určeno pro zadavatele firemních propagačních materiálů, kteří chtějí zefektivnit
systém vizuální komunice a zoptimalizovat náklady s tím spojené, pracovníkům marketingových
oddělení a také všem, kteří ve své profesi zpracovávají různé druhy vnitrofiremních tiskovin
k dalšímu používání a prezentaci (nabídky, reporty, tiskové zprávy, newslettery).
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
6
12

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Klíčové rozhovory při vedení lidí
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno pro řídící pracovníky, kteří chtějí maximálně využít potenciálu svých
podřízených díky vhodnému nastavení komunikace. Školení je zaměřeno na rozvoj
komunikačních dovedností, kompetencí k motivování pracovníků, vedení lidí a koučování.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní
výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu
individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Na školení se mi líbilo především jeho zaměření na praxi a možnost nacvičit si konkrétní
situace a dostat konstruktivní zpětnou vazbu od lektorky.“
Alena, Distrikt manažerka, mezinárodní řetězec supermarketů

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Mediální a krizová komunikace
školitel: PhDr. Martin Opatrný
charakteristika školení
Praktická příprava na mediální i krizovou komunikaci vhodná pro začátečníky i pokročilé.
V rámci skupiny je vždy kladen důraz na individuální potřeby účastníků, kurzy jsou vedeny
interaktivně s praktickým nácvikem simulovaných situací (včetně psaní tiskových zpráv,
rozhovorů před kamerou s následným rozborem) apod. Školení je také možno připravit jako
samostatný workshop.
průběh školení
Interaktivní kurz s důrazem na praxi, nácvik situací, hraní rolí, rozbor verbální a neverbální
komunikace, psaného i mluveného projevu, diskuse s účastníky, poradenství.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, nácvik situací, práce ve skupinách.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku mediální a krizové komunikace.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1 nebo 2
8 nebo 16
15

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Osobní růst manažera – individuální koučink
školitel: Tomáš Barčík
charakteristika školení
Téměř každý manažer pociťuje ve své praxi limity, se kterými se snaží více či méně efektivně
bojovat. Mnohé z těchto limitů si však většina manažerů staví sama a své prohry či neúspěchy
argumentuje vlivy vnějšího prostředí. Toto individuální školení si klade za cíl zvýšit potenciál
osobního (profesního) růstu manažerů a vedoucích pracovníků na různých stupních managementu. Posílením správných návyků na základě ověřených a paradoxně jednoduchých technik
lze dosáhnout rychlých výsledků a značného usnadnění manažerské práce.
průběh školení
Školení se přizpůsobuje individuálním potřebám a časovým možnostem manažera, proto probíhá
v několika vzájemně souvisejících a navazujících modulech rozdělených do 6 dnů. Školení je
vedeno formou koučinku, kdy je propojována teoretická a praktická prezentace problematiky
s přímou aplikací na problematické oblasti konkrétního manažera. Po skončení koučingu následují
3 měsíční konzultace. Konzultace probíhá formou diskuse, kdy kouč ověřuje správnou aplikaci
procesů v praxi, zpětnou vazbu klienta a řešení dílčích problémů.
stručná osnova školení
Využití vlastního potenciálu
Motivace jako klíč k úspěchu
Disciplína a vůle
Autosugestivní metody růstu
Stanovování priorit, manažerské rozhodování
Delegování a samospásnost
Sociální inteligence v pracovním prostředí
Efektivní obrana proti syndromu vyhoření
Time-management
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétní problematiky, modelové situace, přímá diskuse.
zaměření školení
Školení je určeno manažerům malých, středních a velkých firem na různých stupních managementu a rovněž OSVČ, které chtějí posílit svůj pracovní potenciál.
časový rámec školení
12 hodin, 6 dnů + 3 měsíční konzultace (1 h/měs.)
Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Pokročilé konsekutivní a konferenční / simultánní tlumočení
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníkům umožnit prohloubit si schopnosti konsekutivního tlumočení pro
práci např. na oficiálních akcích (návaznost na kurs konsekutivního tlumočení – schopnost
tlumočit delší sekvence) a seznámit je se všemi důležitými zásadami práce tlumočníka při
simultánním tlumočení, tj. tlumočení v kabině, včetně osvojení si principů této práce. Součástí
kursu bude práce v tlumočnické kabině včetně rozboru záznamů tlumočnické práce, reflexe
chyb u sebe i ostatních účastníků kursu, profesionálů atd. Kurs je ukončen zkouškou, v případě
potřeby je možné absolvovat hodiny navíc po dohodě. Po úspěšném absolutoriu zkoušky
absolvent obdrží certifikát.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie dochází k nácviku správného způsobu
tlumočnické práce a jejich ověření systémem praktických cvičení. Kombinuje se individuální
práce s prací celé skupiny dohromady a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse
a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku tlumočení obchodních jednání.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

2
16
16

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Práce s lidskými zdroji + základy personalistiky
školitel: Bc. Jan Brodský, DiS.
charakteristika školení
Práce s lidskými zdroji (vzdělávání, team buildingy, …), motivace lidí (systémy, způsoby),
odměňování, krizové situace (výpověď, důtka, problémy v kolektivu, …), budování důvěry,
3K faktor (kooperace, kolegialita, kolektivní součinnost).
průběh školení
Vymezení pojmů; úvod do legislativy; práce s lidskými zdroji; základy personalistiky.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.
zaměření školení
Společnosti mající vlastní oddělení lidských zdrojů; OSVČ, kteří dále najímají externisty na
specifické práce; státní úřady; společnosti či úřady procházející neb očekávající změnu (vedení,
struktury, …); Určeno jako základní či prohlubující kurs.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Prezentační dovednosti
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno pro všechny, kteří chtějí svým vystoupením dokonaleji sdělit informaci,
přesvědčit, či motivovat. Školení se zaměřuje především na nácvik prezentačních dovedností
a rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na možnosti využití prezentačních dovedností
v situacích každodenní praxe.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní
výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu
individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích, při zpracování individuálního rozvojového plánu
a především po každé jeho individuální prezentaci.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce spíše na individuální bázi při přípravě a prezentaci zadaných témat.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1 nebo 2
7 nebo 14
6

doporučení účastníků
„Velmi se mi líbila metoda videotréninku, dokud jsem se neviděl na nahrávce, netušil jsem,
jak moje vystoupení vlastně vypadá. Pozitivní pak bylo, jaký byl vidět posun na kvalitě mého
prvního a posledního vystoupení na nahrávce, kterou jsem dostal ze školení.“
Marek, HR oddělení, síť čerpacích stanic

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Profesionální asistent(ka)
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno pro asistenty(-tky), administrativní podporu a všechny, kdo mají profesionálně
reprezentovat firmu a být neocenitelnou podporou svého nadřízeného/ týmu. Školení je
zaměřeno na komunikaci s klienty, orientaci na zákazníka, ale i rozvoj dovedností pro podporu
úspěchu týmu. Také se zabývá základem prezentačních dovedností a budování pozitivního
prvního dojmu. V neposlední řadě se věnuje organizačním dovednostem a time-managementu.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad
a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových
metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Naučila jsem se řešit některé situace jinak než jsem byla dosud zvyklá, myslím, že mi to
rozhodně pomůže při komunikaci se zákazníky.“
Věra, asistentka, obchodní tým společnosti vyrábějící automobily

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Psychologie v praxi personalisty
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno personalistům a pracovníkům HR, kteří chtějí obohatit svou práci
o psychologické metody. Školení se zaměřuje především na další rozvoj komunikačních
a sociálních dovedností – pomocí rozvoje sebepoznání a využitím osobnostních typologií
v praxi. Zahrnuje i nácvik metod pro vedení přijímacích pohovorů. V neposlední řadě se
školení zabývá možností praktického využití psychodiagnostických metod v personalistice.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad,
psychodiagnostické tetování, nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse
a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je
účastníkovi poskytnuta při modelových situacích a dále pak při individuálním rozboru
výsledků psychodiagnostických metod.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Získala jsem přehled o zajímavých metodách, které mohu ve své praxi využít. Dobré bylo si
některé metody vyzkoušet na sobě, pak člověk vidí, jestli to skutečně funguje.“
Jana, HR oddělení, organizace veřejné správy

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Psychologie v praxi řídícího pracovníka
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno řídícím pracovníkům, kteří chtějí v praxi využít znalosti z psychologie
osobnosti. Školení se zaměřuje především na další rozvoj komunikačních a sociálních
dovedností – pomocí rozvoje sebepoznání a využitím osobnostních typologií v praxi.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivou: zahrnuje interaktivní výklad,
psychodiagnostické tetování, nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse
a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je
účastníkovi poskytnuta při modelových situacích a dále pak při individuálním rozboru
výsledků psychodiagnostických metod.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací o tom, jaké má moje chování vliv na
jednotlivé typy osobností, odnáším si spoustu tipů, které určitě budu zkoušet při svých
jednáních s lidmi.“
Hana, vedoucí oddělení, mezinárodní prodejce automobilů

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Sociální sítě jako nástroj podpory prodeje a PR
školitel: Tomáš Barčík
charakteristika školení
Sociální sítě jsou dnes již nedílnou součástí firemního marketingu. Přesto mnoho firem jejich
rostoucího potenciálu nevyužívá. Školení poskytne cenný sumář informací, jak využít sociálních
sítí k oslovení nových zákazníků a zvýšení prodeje, jakým způsobem plánovat kampaně, definuje
sociální sítě jako nástroj systematického řízení značky, strategického marketingu a PR, upozorní
na chyby, kterých by se firma v rámci CRM na sociálních sítí neměla dopouštět.
průběh školení
Účastníci školení se seznámí se základními pojmy sociální marketing, sociální sítě, branding,
virální a guerilla marketing, CRM (customer relationship management) apod. formou teoretických
znalostí a příkladů z praxe, naučí se efektivně a komplexně plánovat komunikační strategie
a social marketing kampaně na nejznámějších sociálních sítích.
stručná osnova školení
Principy sociálního marketingu
Trendy na sociálních sítích
Facebook, Twitter, YouTube – ikony social marketing
Virální marketing, guerilla marketing
Branding – systematické řízení značky
CRM aneb jak komunikovat se zákazníkem
Typologie a segmentace cílových skupin
Strategické plánování kampaní na sociálních sítích
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, případové studie, příprava modelové komunikační strategie.
zaměření školení
Školení je určeno managementu a marketingovým pracovníkům malých, středních a velkých
firem, OSVČ a všem zájemcům o fenomén sociálního marketingu.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
6
12

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Školení obchodních dovedností
školitel: Bc. Jan Brodský, DiS.
charakteristika školení
I. Vedení obchodního jednání
II. Prezentační dovednosti
III. Obchodní dovednosti
IV. Pultový prodej
průběh školení
Výklad teorie; obeznámení se základními principy prodeje a jednání; základy tvorby a přednesu
prezentace; informace a přínosy z praxe; nácvik technik.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.
zaměření školení
Malé a střední firmy zabývající se vlastní obchodní činností, jednotlivci – OSVČ, firmy zavedené,
po rekonstrukci, nově vznikající. Určeno jako základní či prohlubující kurs.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

2
14
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Time management
školitel: Bc. Jan Brodský, DiS.
charakteristika školení
Mám nového šéfa > SEBE, aneb “Zvyšování osobního pracovního výkonu za použití moderních
principů sebeřízení“
průběh školení
Definice pojmů; rozbor obecných pravidel; poukázání na konkrétní techniky a metody sebeřízení.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o vlastní rozvoj a zlepšení či vytříbení pracovních návyků. Určeno pro
osoby, které mají alespoň částečnou rozhodovací pravomoc a svěřenou zodpovědnost
(asistentky, střední management, vyšší management, OSVČ – realitní makléři, pojišťovací
agenti, samostatní obchodníci, živnostníci, …)
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Time-management 4. generace
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno všem, kdo chtějí efektivněji využívat svůj čas a snadněji dosahovat svých cílů.
Školení je zaměřeno na rozvoj organizačních dovedností, stanovování si priorit a cílů, stejně tak
jako na získání metod ke snazšímu dosahování těchto cílů. Součástí školení je i zaměření se na
„trvale udržitelný rozvoj“ v pracovním i osobním životě – Life-work balance.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad
a nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod
a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích a při zpracování individuálního rozvojového plánu.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Školení mi pomohlo si uspořádat priority a udělat si více času na rodinu, aniž by tím utrpěl
můj pracovní výkon.“ Marek, IT specialista, IT konzultační společnost

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Týmová komunikace a spolupráce pohledem MBTI
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno pro pracovní týmy, které chtějí zlepšit svou komunikaci a spolupráci. Pomocí
typologie MBTI se analyzují možné bariéry efektivní komunikace v týmu a pracuje se na jejich
odstranění pomocí nácviku vhodnějších komunikačních postupů s ohledem na typologii členů
týmu z pohledu MBTI. Školení se zaměřuje na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností,
spolupráci v týmu, vedení lidí, využití znalosti osobnostní typologie v běžné praxi.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad
a nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod
a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Školení nám pomohlo začít komunikovat víc otevřeně a začít pracovat na lepší spolupráci
v týmu.“ Tomáš, náměstek, organizace veřejné správy

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Tlumočení obchodních jednání (konsekutivní tlumočení)
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit se všemi důležitými zásadami práce tlumočníka při
konsekutivním tlumočení, upozornit na hlavní chyby a systémem praktických cvičení nacvičit
hlavní dovednosti této práce, prostřednictvím nácviku modelových situací ověřit jejich získání
a umožnit reflexi jednotlivých výkonů. Součástí školení je také nácvik správného vystupování
tlumočníka, poradenství pro řešení hlavních typů problémů, které při této práci nastávají
a nácvik praktických cvičení, které tlumočníci mohou aplikovat sami pro vlastní zdokonalení
po ukončení kursu. Kurs je ukončen zkouškou a absolvent obdrží certifikát.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie dochází k nácviku správného způsobu
tlumočnické práce a jejich ověření systémem praktických cvičení. Kombinuje se individuální
práce s prací celé skupiny dohromady a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse
a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku tlumočení obchodních jednání.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

2
16
15

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení lidí
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno pro řídící pracovníky a zaměřuje se na zdokonalení dovedností v oblasti
efektivní komunikace, vhodného delegování, poskytování zpětné vazby, zvládání krizových
situací, přesvědčivé prezentace, úspěšného vyjednávání a řešení konfliktu ze strany vedoucích
pracovníků.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad,
nácvik modelových situací, řešení případových studií, zpětnou vazbu, skupinové diskuse
a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Na školení se mi líbilo především jeho zaměření na praxi a možnost nacvičit si konkrétní
situace a dostat konstruktivní zpětnou vazbu od lektorky.“
Alena, Distrikt manažerka, mezinárodní řetězec supermarketů

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Číny
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Hongkongu
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Indie
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Indonésie
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Iráku
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Japonska
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Kazachstánu
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Mongolska
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Singapuru
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Sýrie
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Vedení obchodních jednání – specifika Tuniska
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání
v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní
společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými
konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových
situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým
testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.
průběh školení
Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu
v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady
a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.
individuální práce studenta se školitelem
Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.
zaměření školení
Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.
časový rámec školení
počet dní:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
8
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Základní manažerské dovednosti
školitel: Mgr. Eva Rybková, PhD., MBA
charakteristika školení
Školení je rozděleno do 3 bloků:
1. Co je management? Různé přístupy, vývoj, historie.
2. Manažer. Hlavní manažerské kompetence, manažerské funkce.
3. Základy vybraných manažerských metod. Informační, znalostní, time, krizový, kvalitativní
management. Komunikace v managementu.
průběh školení
Výklad teorie, skupinová diskuse, řešení modelových případů. Na závěr prostor pro individuální
konzultace se školitelem.
zaměření školení
Manažeři, podnikatelé, vedoucí pracovních týmů v soukromém i státních sektoru, všichni se
zájmem o management včetně sebeřízení.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
6+2
20

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.
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Zvládání zátěžových situací – stres a řešení konfliktů
školitel: Mgr. Petra Mašková
charakteristika školení
Školení je určeno všem, kteří jsou vystaveni stresovým situacím a hledají možnosti, jak lépe tuto
zátěž zvládat. Školení je zaměřeno na zvládání stresových situací, nácvik metod relaxace, využití
emoční inteligence v komunikaci, prevenci a řešení konfliktních situací.
průběh školení
V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad
a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových
metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.
individuální práce studenta se školitelem
Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi
poskytnuta při modelových situacích a řešení případových studií.
práce ve skupinách
Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení
případových studií a nácviku modelových situací.
časový rámec školení
počet dní školení:
počet hodin:
max. počet účastníků:

1
7
12

doporučení účastníků
„Školení mi pomohlo najít si způsoby relaxace, které můžu využít v běžném životě a které na
mě opravdu zabírají.“
Lenka, Service manažerka, mezinárodní společnost zaměřená na správu budov

Více informací naleznete na www.edupont.cz, pište na info@edupont.cz, popř. volejte na 565 321 646 a faxujte na 565 321 831.

Tým Edupont je zde pro Vás a těší se na zajímavou spolupráci.

Profil Edupont – školicího střediska Humpolec
Edupont – školicí středisko Humpolec je moderní školicí středisko umístěné přesně ve středu České republiky. Nachází se
v širším centru města Humpolec, je vzdálené pouhé 2 minuty
od sjezdu z dálnice D1 a 1 minutu od hlavního náměstí města
v klidové parkové zóně o kapacitě až 185 školených osob. Středisko je bezbariérové, má zajištěn bezbariérový vstup s plně automatickou zvedací plošinou a sociálním zázemím upraveným pro
potřeby vozíčkářů. Disponuje dvěma studovnami a patnácti školicími místnostmi určenými v různém uspořádání pro školení 10
– 50 osob. Všechny jsou plně ozvučené a kompletně vybavené
moderní prezentační a edukační technikou; nabízí plně vybavenou počítačovou učebnu vybavenou 10 samostatnými IT pracovními místy vybavenými počítači Nettop Asus v_.
Windows + 19“ LCD Asus. Rovněž nabízí multifunkční sál určený pro teambuildingové programy a akce, vybavené
zrcadlovou stěnou a odpruženou taneční podlahou vhodnou pro všechny sálové sportovní aktivity.
Edupont – školicí středisko Humpolec nabízí vlastní školicí programy v oblasti dalšího vzdělávání pracujících v celé
škále dovedností, od jazykového vzdělávání s rodilými mluvčími v hlavních světových (anglický, ruský, francouzský, německý, španělský) i exotických (čínský, arabský) jazycích, přes manažerská školení v oblasti komunikačních
dovedností, marketingu, obchodních dovedností, public relations, řízení včetně řízení krizového až po vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny zaměřená zejména na rozvoj rozumového nadání. Dále pravidelně pořádá
workshopy, semináře a konference zaměřené zejména na zahraniční spolupráci a zahraniční obchod. Za zmínku
stojí např. projekt Otevíráme dveře do světa představující postupně českým vývozcům jednotlivá blízká i vzdálená
zahraniční teritoria s importním potenciálem pro české zboží a služby.
Školicí prostory jsou též k dispozici firmám a organizacím pro vlastní školicí, prezentační a kontaktní akce, zasedání a jednání. Středisko disponuje kontaktním oddělením, které pro klienty zajišťuje doplňkový relaxační, kulturní,
sportovní nebo společenský program.

KONTAKT:
U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec
tel.: +420 565 321 646
fax: +420 565 321 831
gsm: +420 777 720 887, +420 777 720 885
e-mail: info@edupont.cz

