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POZVÁNK A  
 

Vidíte, že má Váš TÝM REZERVY a chcete je AKTIVOVAT? 

Chcete ZLEPŠIT SPOLUPRÁCI mezi ÚSEKY? 

Chcete POSÍLIT TÝMOVÉHO DUCHA na Vašem pracovišti? 

Chcete SNÍŽIT FLUKTUACI? 

Chcete se naučit být LEPŠÍM LÍDREM? 

Odpovídáte – li si ANO, je tu pro Vás následující školení:  

 

BUDOVÁNÍ SKVĚLÉHO TÝMU 
„Služby jsou o lidech a emocích. Lidé jsou největší hodnotou podniku.“ 

 

Cílem kurzu je naučit účastníky lepší spolupráci a komunikaci v rámci týmu 

a seznámit je s postupy, jak vybudovat skvělý tým. 
 

Co Vám školení přinese? 
 Pochopíte souvislosti a mechanismy, které podporují efektivitu 

vašeho týmu a na co se soustředit. 

 Identifikujete vaše překážky ve spolupráci. 
 Vytvoříte si efektivní model fungování týmu. 
 Získáte poznatky z moderních vědeckých výzkumů z oblasti oblasti 

lidského chování, motivace a neurověd 
 

Pro koho je kurz určen: Pro MLADÉ I ZKUŠENÉ manažery, vedoucí 

pracovníky, majitele firem, pracovníky personálních úseků. 

Program 

 Jak vybírat nové pracovníky a kde je hledat. Na co se soustředit při výběru. 
 Jak správně uvést (zapracovat) nového pracovníka na pozici – Jak to dělají nejlepší 

firmy? 
 Co dělá z pracovní skupiny sehraný tým? 
 Nastavení pravidel s jasným cílem (příklady špičkových podniků) 

- Budování firem kultury a sdílené vize 
- Přijetí týmové strategie, týmové role 
- Pracovní požadavky a překážky 

 Rozvoj týmu, role manažera a lídra 
 Hodnocení a motivace (sebeevaluační test – Co mě motivuje/ a mé zaměstnace?) 
 Koučovací rozhovor, Řešení problémů z Vaší praxe  
 

Termín: 28.1.2015    Od - do: 9:00h – 15:30h  

Místo konání: Hotel Dvorana, Chebská 394/44, Karlovy Vary 

Cena: 5 500 Kč bez DPH za osobu/1 školící den 

AKČNÍ CENA: 2 900 Kč (bez DPH), 3 509 Kč s DPH 

(2 osoby z 1 firmy 5% sleva, 3 osoby z 1 firmy 10% sleva) 

V ceně kurzu je zahrnuto občerstveni během školení. Účastníci obdrží osvědčení o kurzu. 

LEKTOR: Ing. Aleš Procházka, jednatel a.i.m. Agentur s.r.o. 

Rezervujte NYNÍ:  info@aim-agentur.cz,  tel. 775 702 602 
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Lektor: Ing. Aleš Procházka 

Vystudoval ekonomiku a management na FEK ZČU v Plzni a marketing a management na 
Univerzitě Tomáše Bati. Je certifikovaným trenérem kvality I. stupně Českého systému kvality 
služeb a má kvalifikaci pro výuku odborných předmětů dle zákona č.563/2004 Sb. 
Pracoval jako trénink manažer v GRANDHOTELU PUPP Kalovy Vary, kde se podílel na 
přípravě vzdělávacích programů, vedl interní školení a kontroloval kvalitu služeb. 
V současné době se věnuje podnikovému poradenství v oblasti vize a poslání firem, strategie, 
zlepšování procesů a komunikace, školení na míru a datacím. 
Školení vedl pro např. Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje, JCI Czech 
Republic aj., KARP KK, GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, Hotel Savoy Westend s.r.o. SPA 
HOTEL THERMAL, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Lázně Jáchymov, Františkovy Lázně 
a.s., AHR ČR, ZČU v Plzni aj. 
Jako lektor se zaměřuje především na problematiku komunikace se zákazníkem, řešení stížností, motivace 
zaměstnanců, budování týmu, business etiketa a národnostní rozdíly (zvyklosti). 
Do školení převádí praktické zkušenosti a poznatky vědeckých výzkumů z oblasti lidského chování, 
motivace a neurověd. 

Na Vašem úspěchu mi záleží! 
 

 

Podmínky účasti: 

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a studijní materiály. Účast je 

závazná. Na základě zaslaného přihlášení o účasti obdrží účastník 

potvrzení. Bezplatné storno akceptujeme do 25.1.2015 

 

Číslo účtu pro platbu 63955007/2700, VS= IČ. Uzávěrka přihlášení do 25.1.2015 

 
Přihlášku prosím zasílejte: 
e-mailem na adresu:  info@aim-agentur.cz 

nebo poštou:  a.i.m. Agentur s.r.o., Krátká 290/6, 360 10 Karlovy Vary 
Rádi Vám sdělíme bližší informace k obsahu: 

tel. 775 702 602, 353 549 127, prochazka@aim-agentur.cz 

S úctou a přátelským pozdravem  Ing. Aleš Procházka, a.i.m. Agentur s.r.o. 
  

Závazná přihláška 

BUDOVÁNÍ SKVĚLÉHO TÝMU, 28.1.2015, Hotel Dvorana, Chebská 394/44, 

Karlovy Vary 

Jméno, příjmení:  

Název organizace, IČ:  

Předmět činnosti:  

Adresa organizace:  

Telefon:  

Email:  

(2 osoby z 1 firmy 5% sleva, 3 osoby z 1 firmy 10% sleva) 

PS: Většinou jsou účastníci velmi překvapeni, jaké jsou velké rozdíly v tom, co motivuje manažera 

a běžného pracovníka… 
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