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Editorial

Vítejte u dalšího čísla
našeho časopisu!
Každá doba přináší situace, které
musíme určitým způsobem reflektovat
a adekvátně se k nim postavit.
Firmy buď rostou či zažívají velký
boom, anebo klesají. A z hlediska
toho, v jakém stavu se nachází, je
dobré udělat další kompletní kroky,
které povedou k záchraně firmy nebo
k pokračování zdravé expanze.

Toto vydání jsme zaměřili na situace,
které nazýváme krizí, jež se jako pojem
objevily až okolo roku 2010. Různé
krize byly i předtím, ale málokdy jsme
u nás tento výraz použili ve spojitosti
s podnikáním nebo firemním životem.
Budu velmi rád, pokud pochopíte, že
krize je jen obraz dalších situací, které
se ve skutečnosti častokrát opakovaly,
jen jsme je pravděpodobně nazývali
jinak. Byla ropná krize, finanční krize,
pracovní krize a všechny jsme nějakým
způsobem zvládli. Je pravdou, že sem
tam někdo zkrachuje, ale potom vidíte,
že ti lidé to zase nějak zvládli.
A zvládnete to i vy, ať už bude doba
jakákoliv.

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Brno
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Zaostřeno

Popularizace krize
Když se podíváme na slovo krize, zjistíme, že se pravidelně skloňuje už 10 let.
Říkáme krize ve strojírenské branži, krize v personalistice nebo kdekoliv jinde.
Obecně se krize považuje za nechtěný stav, který znamená nebezpečí.
Ve skutečnosti výraz krize pochází
z řeckého slůvka krisis, které označuje
bod zlomu v nemoci, anebo, jak bylo
použito Hippokratem, může znamenat
„schopný úsudku, rozhodný“. Také má
své kořeny v latinském pojmu crisis –
„spor, zápas“, a nebo řeckém krinein
– „rozdělit“ či „rozhodnout“. Můžeme
tedy vidět, že krize ve slovníku není
definovaná jako něco nebezpečného,
ale souvisí s posouzením, rozhodnutím
nebo se zápasem.

Vyhraje ten, kdo je lépe připravený
Krize připodobněna zápasu má dvě
strany, které jsou postavené v opozici.
Jako dva boxeři, kteří chtějí vyhrát.
A vždy vyhraje ten, kdo je lépe
připravený, kdo má více natrénováno.
Na vysoké úrovni málokdy stačí
jen talent. Vždy je za tím kus tvrdě
odvedené práce. Když vnímáme krizi
z hlediska podnikání, marketingu nebo
obecně byznysu, musíme si uvědomit, že
trh vytváří miliony roků cyklicky to samé.
Trošku se zvětší a trošku se zmenší.

Obecně se stále zvětšuje, protože
na této planetě neustále narůstá počet
obyvatel. Jednoduše, zákazníci se rodí
každý den a stále se jich více narodí,
než zemře. Ale zhruba jednou za 10 let
přijde situace, kdy lidé méně nakupují.
Ve skutečnosti jen začínají používat jiný
systém nákupu. A každý podnikatel,
živnostník nebo velká firma musí být
připraveni, aby tuto situaci zvládli.

Nebezpečí, nebo úspěch?
Krize je skutečně vnímaná jako
nebezpečí. Jakékoliv nebezpečí
ale zároveň v mnohých případech
představuje příležitost z dané situace
vytěžit úspěch. Vaše nejslabší stránka
se může právě v tento moment stát vaší
stránkou nejsilnější.
Když se trh, ve kterém operujete, začne
zmenšovat, je dobré si uvědomit, že trh
se právě mění a my díky tomu můžeme
uspět. A chceme-li uspět, je dobré
znát několik základních principů, díky
kterým se to podaří. Pokud jste už byli
v minulosti úspěšní, máte důkaz, že

můžete být úspěšní i v budoucnosti.
Nikde totiž není napsané, že krize vás
položí. To, co vás položit může, jsou vaše
úvahy, že by se to mohlo stát. V mnoha
filmových scénářích se objevuje jeden
základní princip, který říká: „Nikdy se
nevzdávej.“ Protože když se člověk
vzdá, jde o moment, kdy se rozhodl, že
v daném zápase prohraje.

Strašák jménem krize
Pravdou je, že média nyní píšou
ve velkém o krizi, a tím ji popularizují.
Vzniklo moderní slovo, kterého se
chytají a mluví o něm jako o strašáku,
který představuje problém. Když se
v postkomunistické době rozpadl trh
RVHP (Rada vzájemné hospodářské
pomoci východního bloku), přišla
krize, protože velké firmy začaly
masově propouštět a malé firmy ještě
neexistovaly. To byla krize! A vidíte,
zvládlo se to. Dnes je doba jinde, ale trh
se opět změnil a my jsme to zase zvládli.
Takže si buďte vědomi toho, že všechno
se dá vždycky zvládnout!
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15 tipů, jak se
vyvarovat největších
chyb v období krize
Historie se opakuje v cyklech a buď jste na změnu
připravení, nebo ji začnete dramatizovat. Pokud chcete
cokoliv zvládnout, je důležité se zamyslet nad vlastní
minulostí a uvědomit si, že všechny situace v životě jste
zvládli. Proč? Protože jste ještě stále živí. A dokud jste živí,
máte naději na skvělou budoucnost. Připravili jsme pro vás
15 rad, jak projít krizí úspěšně a bez velkých ztrát.

IGNORUJTE NEGATIVNÍ
ZPRÁVY!

NESOUHLASTE!

Ono se lehko říká, že s danou
situací máte nesouhlasit, ale
ve skutečnosti je to opravdu moment,
kdy člověk padne na dno, řekne si
dost a rozhodne se, jak s danou situací
naloží a že ji zvládne. Pěkným příkladem
byl indický politik Gándhí, který se
vyhranil proti útlaku a násilí a silou svého
nesouhlasu vytvořil obrovské hnutí,
které otočilo běh dějin. Při své práci jsem
mnohokrát zažil, jak se obyčejný člověk
frustrovaný ze svého života rozhodl,
že toto už nechce nikdy zažívat. Založil
firmu, aby byl nezávislý, a za 10, popř.
20 let měl podnik s miliardovým obratem.
Nebo příběh klienta, který vyrůstal
v chudobě, neměl co jíst a řekl si, že toto
žádné z jeho dětí už nezažije. Dnes je to
úspěšný podnikatel s takovým příjmem,
že několik generací jeho rodiny nemusí
pracovat, a budou mít stále co jíst. A čím
to začalo? Nesouhlasem s danou situací.
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Vnímání krize jako negativní
situace s sebou přináší další aspekt.
Jakmile budete poslouchat negativní
zprávy, budete přemýšlet negativně.
A pokud budete stále mluvit o tom, jak
prohráváte, tak jednoduše i prohrajete.
Špatné zprávy vás ovlivňují!
Na Kolumbijské univerzitě provedli
experiment, do něhož bylo zapojeno
40 manažerů rozdělených do dvou
skupin. První skupina byla vždy
informována o tom, co se aktuálně děje
ve světě. Museli číst noviny a sledovat
televizní zprávy. Druhá skupina měla
přesně tyto věci zakázané. Mohli chodit
na jednání, do kina, divadla a podobně.
Je pravdou, že účastníky v druhé skupině
trochu znervózňovalo, jak přežijí bez
běžných informací. A jak tato (ne)
informovanost ovlivnila produkci? Skupina
bez přístupu ke zprávám měla po měsíci
v průměru o 37 % vyšší produktivitu
než skupina, která byla napojená hlavně
na negativní zprávy.
Jaký z toho tedy plyne závěr? Pokud
chcete zvládnout negativní situaci,
ignorujte negativní zprávy.

ŠIŘTE DOBRÉ ZPRÁVY!

Aspekt krize souvisí s přesným
opakem. Když máte ignorovat
špatné zprávy, pak je přirozené, že
budete šířit dobré zprávy. Možná, že jich
bude právě v negativním období méně,
ale o to více se musíte snažit je předat
dál. Podělte se o všechny dobré zprávy
se všemi lidmi, se kterými můžete
komunikovat. Najděte nadšené zákazníky
a postarejte se, aby o nich všichni věděli.

BUĎTE PRO ZÁKAZNÍKA
TÍM NEJLEPŠÍM
PORADCEM!

Když se nám snižují obraty, máme tendenci
více tlačit na prodej. Ale pokud poznáte
prodejce „tlačiče“ nebo „vnucovače“, cítíte,
že od nich nic koupit nechcete. Zákazník
totiž nejvíc ocení toho, kdo mu chce
pomoct. Takže v čase krize se snažte být
pro zákazníka tím nejlepším poradcem.
Když si klient uvědomí, že právě vy jste pro
něj nejlepší partner, na kterého se může
s důvěrou obrátit, budete právě vy tím
partnerem, ke kterému budou přicházet
peníze. Důvěra je přímo úměrná výdělku,
který člověk může získat. Nulová důvěra
znamená nulový zisk.

Téma

ROZŠIŘUJTE
HORIZONTY!

Když působíte v nějakém
prostoru, v čase krize je třeba tento
prostor rozšířit. Nová oblast, noví klienti,
nové posty, nové produkty, nové firmy –
jednoduše musíte najít nový prostor,
kde můžete operovat. Například
v roce 2000 firmy s internetovým
byznysem rostly bez velkého úsilí. Byly
to firmy, které rozšiřovaly svůj prostor,
a katalogový byznys začal zanikat.

INVESTUJTE DO SEBE!

Do čeho by měl člověk
investovat? Co je vaše
nejvýnosnější aktivum? Jste to právě vy.
Největší aktivum vašeho úspěchu jste
vy sami. Pokud nezačnete v období
krize investovat sami do sebe, ztrácíte
schopnosti. Ne proto, že to, co jste
se naučili, zapomenete, ale proto, že
pro nové oblasti a nové zákazníky
jsou potřeba nové schopnosti.
A pokud s nimi nepracujete,
stejně vám stačit nebudou.
Historie nám toto mnohokrát
ukázala a váš potenciál je
daleko větší, než si dokážete
představit. Ale abyste mohli
svůj potenciál využít, musíte
na tom pracovat. Příprava,
trénink a studium jsou důležité
aspekty, které souvisí s využitím
vašeho potenciálu.

POSILUJTE
SEBEDŮVĚRU!

Dalším důležitým bodem je
posilování vlastní důvěry. Když se člověk
nachází delší čas v negativním prostředí,
ztrácí sebedůvěru. Ve skutečnosti
jedinou jistotu, kterou máte, je jistota
sebe samého a svých schopností. Jistota,
že zvládnete cokoliv, co život přinese.
Důvěřujte si.

ŘEŠTE NÁMITKY!

V období krize budete narážet
na větší množství námitek. Pokud
jste to právě vy, komu námitky zákazník
říká, je to velmi pozitivní, protože tím
projevuje zájem.
Z praxe:
• Námitka je skvělá příležitost uzavřít
obchod.
• Námitka je rozptylující snaha, aby
zákazníci získali lepší podmínky.
• Námitku řešte, až se objeví podruhé.
• Neakceptujte námitky založené
na názorech. Názory nejsou pravda.
• Když je námitka zvládnutá, vždycky se
snažte dotáhnout obchod.
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DÁVEJTE VÍCE, NEŽ SE
OD VÁS OČEKÁVÁ!

Vždy to není jen o penězích, ale
o vašem přístupu. Když máte jako zákazníci
pocit, že vám někdo dal víc, než očekáváte,
snažíte se potom revanšovat. Dodnes
si pamatuji klienta, který mi po 2 letech
spolupráce na otázku: „Proč jsi se mnou
začal spolupracovat?“ odpověděl: „Byl jsi
vytrvalý.“ A bylo pravdou, že jsem za ním
chodil, snažil jsem se, pomáhal jsem mu,
a v tomto jsem byl aktivnější než moje
konkurence.

PROPAGUJTE!

V době krize se většina
firem snaží šetřit
na propagaci, což je obrovská chyba.
Pravdou je, že jakýkoliv příjem získáte
jen tím, že o sobě dáváte vědět. A pokud
o sobě přestanete dávat vědět, přestáváte
mít vliv na svůj příjem. Takže propagujte
jako blázniví. Je potřeba si uvědomit, jaký
objem propagačních materiálů, tzn. letáků,
telefonátů, časopisů, bannerů apod., je
potřeba poslat na váš trh, aby z toho
vznikla nějaká poptávka a nebo nějaký
ohlas, se kterým potom můžete pracovat.
Propagace znamená poslat ven něco, co
způsobí, že lidé odpoví. Pokud si přejete
hodně reakcí, musíte o sobě dávat vědět
několikanásobně víc.

HOĎTE SE DO GALA!

Nebojte se dobře vypadat.
Nehrejte si na chudáka.
Úspěch přitahuje úspěch. Mějte vždycky
dobré PR, mějte vždycky dobrou image.
Člověk, který dobře vypadá a dobře
působí, přitahuje více pozornosti. A kde
je pozornost, tam je i komunikace.

ZAPOMEŇTE
NA DOTACE!

Každá doba má své
sponzory a podporovatele, a to bez
výjimky ve všech oblastech. Ale když
se budete v krizi spoléhat na dotace
a budete čekat, až vám někdo pomůže,
je velká pravděpodobnost, že vám
nepomůže nikdo. Můžete si všimnout, že
když za vámi přijdou lidé s prosbou: „Mám
problém a potřebuji peníze,“ příliš ochoty
jim pomoci to ve vás nevzbudí. V období
krize může být žádost o podporu
vnímaná jako problém. Můžete při tom
narazit a ztratit důvěru.

MUSÍTE DALEKO
VÍCE MAKAT!

Věnujte se tvrdé práci,
buďte v tom čestní a uvidíte, že úspěch
přijde. Zkušeností a pozorováním zjistíte,
že nejúspěšnější lidé, které jste kdy
potkali, byli tvrdě pracující lidé. Měli
hodně aktivit a v každé aktivitě se snažili
být na profesionální úrovni. Michael
Jordan, světový basketbalista, cvičil někdy
12–15 hodin denně. O Billu Gatesovi se
říká, že roky pracoval až 20 hodin denně.
Tvrdě pracující zaměstnanci mají větší
záruku práce než jiní zaměstnanci. Tvrdá

práce pomáhá profesionálům vystoupat
ve své profesi na vrchol. Firmy, které vítězí
nad konkurencí, jsou řízeny lidmi, kteří
pracují nejtvrději.
10 výmluv, proč nepracovat tvrdě:
• V této ekonomice nemůže uspět nikdo.
• Každý to bere na lehkou váhu.
• Mám zdravotní problém.
• Jsem šéf a šéfové tvrdě pracovat
nemusí.
• Bere mi to drahocennou energii.
• Člověk musí taky relaxovat.
• Nemám za to dostatek peněz.
• Zrovna teď na to nemám čas.
• Jakmile šéf uvidí, že to dokážu, budu
to muset dělat pořád.
• Tvrdá práce vede k workoholismu.
Dejte si na výmluvy pozor, protože
právě v krizi je velmi důležité být daleko
aktivnější a pracovitější a tvořit více než
kdykoliv jindy.

NIKDY
NEUSTUPUJTE
OD SVÉ OSOBNÍ
INTEGRITY!

Během krize jste někdy donuceni dělat
věci za hranou. Za hranou morálky,
za hranou čestnosti, férovosti a etiky. Je
velmi důležité si uvědomit vysoké morální
hranice a za ty nikdy nechoďte. Protože
pokud porušíte svá vlastní etická pravidla,
v konečném důsledku vás to může stát
až život. Tvrdě pracujte a vždy jednejte
eticky. Člověk se necítí dobře, když
překračuje vlastní etické hranice. Tímto
to jen začíná. Když přestanete ctít vlastní
morální hodnoty, ztrácíte sebedůvěru,
sebeúctu a dlouhodobě přicházíte o sebe
samého. Síla osobnosti právě pramení
z etického přístupu k životu.

BUĎTE STÁLE VESELÍ!

Dívejte se na svět s úsměvem
na tváři. Čím víc se budete
usmívat, tím víc k sobě budete přitahovat
pozitivitu. Je to umění spojené se
schopností čelit negativním vlivům a udržet
si nadšení pro věc. Na jednom z našich
seminářů vás učíme jednu větu, která říká:
„Přinuťte se smát a brzy přijde něco, čemu
se můžete smát.“ Pokud nemáte důvod
se smát, tak se musíte přinutit, a uvidíte,
že když máte vysokou emoci, budete
dělat daleko rozumnější a racionálnější
rozhodnutí, než když propadáte žalu.
Smějte se, rozdávejte radost a každou
dobu můžete zvládnout jako vítěz.
Autor: Martin Kolenička
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Z praxe

Jak zdesetinásobit
potenciál z výstav
V každé době potřebují některé firmy svoje produkty vystavovat. Za účel
výstav je často považováno představení produktu či služby konkrétní
firmy. Ve skutečnosti je ale hlavním účelem výstav více prodávat.

Co očekáváte od výstavy
Žádný byznysmen, který umí počítat,
nebude dávat peníze do něčeho, co se
mu nevyplatí a nic nepřinese. Problém
je však v tom, že mnoho manažerů, kteří
jezdí na výstavy, doufá, že jim to byznys
přinese.
Proto se vždy vystavujících ptejte, co jim
to má skutečně přinést. Co od výstavy
očekávají? Ukázat produkty, získat
kontakty, udělat obchod? Mnoho lidí
v tom nemá vůbec jasno.

Výstavnické know-how
Aby byla výstava úspěšná, musí být váš
stánek s vystavenými produkty poutavý,
aby lidi zaujal a přišli blíž. Důležití
jsou i lidé, kteří firmu reprezentují –
od hostesek po manažery, kteří často
jen sedí u kávy a čekají, co se bude dít,
případně sem tam rozdají letáky. A to vše
má v konečném důsledku přinést firmě
nové klienty.
Firmy, které aplikují komplexní výstavnické
know-how, se často dostávají až
na desetinásobné výsledky. Ale aby se to
mohlo stát, musíte si nejdřív odpovědět
na pár otázek:

Má stánek definovanou strukturu?
Má výstava nějaký účel?
Kolik návštěvníků na výstavě bude?
Kolik z nich projde okolo vašeho
stánku?
Kolik z nich jste schopni oslovit?
Jaký obrat na výstavě plánujete udělat?
Máte spočítanou návratnost výstavy?
Kolik je podle vás optimální počet lidí
na výstavě?
Jaký je skutečný potenciál obchodu
na dané výstavě?
Kolik kontaktů běžně získáváte
z výstav?
Jak velký stánek je pro vás ideální?

Profitabilní výstava

OBJEDNEJTE SI

JEDNODENNÍ
WORKSHOP
PROFITABILNÍ VÝSTAVA
Znásobte svůj úspěch
z výstavy!
Více informací na webu
www.hcaczechia.cz/kurzy/?id=53
nebo na e-mailu
marketing@hcaczechia.cz.

Existuje mnoho dalších otázek, které si
můžete položit, hlavní je ale návratnost
výstavy. Jestli chcete mít výstavu
profitabilní, je třeba se o to postarat.
Nejdůležitější je vaše rozhodnutí.
Vše ostatní vás naučíme na našem
workshopu Profitabilní výstava,
který proběhne těsně před výstavou
u vás ve firmě. Pokud aplikujete celé
know-how, garantujeme vám, že
zněkolikanásobíte celý profit a přínos.
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Zkušenosti našich klientů

Buďte k lidem
upřímní
a říkejte jim
věci na rovinu
Jan Piťha, zakladatel firmy Backbone s.r.o., za všech
okolností ví, co chce, věří svému týmu a dobře nastavené
organizační struktuře. Během své kariéry prošel mnoha výzvami
a zkouškami, díky nimž mají jeho firma i vize do budoucna pevný
základ. Jaké byly jeho začátky a kterých zkušeností si nejvíce
cení, vám prozradí v tomto motivačním rozhovoru.

V čele firmy působíte již řadu let. Jaké
byly hlavní mezníky v jejím rozvoji?
Úplně první mezník, který si pamatuji,
byla práce na Motorole v době, kdy
ve firmě bylo jen 5 lidí. Dostali jsme
velmi významnou zakázku, a to zajištění
alternativního komunikačního systému
během summitu NATO, který se konal
v Praze. Oslovil mě přímo generální
ředitel Motoroly, a jelikož jsem tehdy
v podstatě začínal, byl jsem takový
nerozkoukaný a trochu jsem se rozklepal.
Ale jsem rád, že jsem do toho šel. Strávil
jsem přímo pod vedením generálního
ředitele asi 3 měsíce a on mi dal
neuvěřitelnou školu. Byl to pro mě
obrovský start do nového světa. Kromě
zajištění systému jsem se také setkal
s každým velvyslancem a přednášel jim,
jak systém používat, takže z hlediska
angličtiny a styků jsem získal velké
zkušenosti.
Dalším milníkem byl asi vstup firmy
Huawei na evropský trh. V ČR probíhal
první modernizační projekt, do kterého
jsme se vrhli. Podařilo se nám udělat
obrovský skok, zněkolikanásobit se a vzít
si na starost projekt, který ve světě
neměl obdoby. Jednalo se o výměnu
technologie v celé síti operátora, tehdy
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to byl ještě Paegas (dnešní T-Mobile).
A výpadek nesměl být delší než 15 minut.
Bylo kolem toho obrovské množství
organizace. Nikdo nevěřil, že je něco
takového možné zvládnout. A naše firma
dělala ve výsledku více než 50 % území
ČR. Vybudovali jsme si na tom tehdy
jméno a získali uznání na mezinárodní
půdě. Posunuli jsme se do Německa, kde
jsme vytvořili velkou firemní základnu,
a působíme na území celé Evropy.

Podařilo se nám udělat
obrovský skok a vzít
si na starost projekt, který
ve světě
neměl obdoby.

A asi poslední největší milník nastal
v minulém roce, kdy jsme se stali
součástí firmy Suntel Group, zadali si
nové hry a cíle a chtěli bychom se stát
lídrem ve výstavbě komunikačních sítí
v Evropě.

Když vidím
jednou za rok naše
školení BOZP, kde se
sejde řádově 250 lidí
a v naplněném sále probíhá
přednáška za přednáškou,
vnímám, jak je úžasné,
že jsem toto
vybudoval.
Kterou vlastnost u sebe považujete
za nejdůležitější pro to, abyste mohl
dlouhodobě stát v čele firmy?
Jednoznačně je to etika. Pokud je člověk
čestný, je si naprosto jistý, že i když se
v noci vzbudí, je schopný všechny své
činy obhájit a vysvětlit, a také je schopný
vše dotáhnout do konce.
Druhou vlastností je motivace. Když už
se do něčeho pustím, chci, aby za mnou
byl vidět výsledek. A z každého výsledku
mám radost, když se na něj můžu podívat
a zhodnotit ho. Začínal jsem jako technik
a montoval na jižní Moravě antény
na věže. Dnes, když tím místem projíždím,
uvědomuju si, jakou náročnou práci jsem
tam svýma rukama odvedl. A to je pro mě
obrovská motivace. Stejně tak když vidím
jednou za rok naše školení BOZP, kde
se sejde řádově 250 lidí a v naplněném
sále probíhá přednáška za přednáškou,
vnímám, jak je úžasné, že jsem toto

Jaké kroky byste navrhl dalším
podnikatelům k vybudování dobrého
a motivovaného týmu?
Jednoznačná věc je výběr lidí. My
používáme systém společnosti Performia
k výběru a testování lidí a máme
zcela striktní pravidlo a směrnici –
pokud se člověk nevejde do limitů,
které od dané pozice očekáváme, tak
do firmy nenastupuje, a neděláme v tom
výjimky. Správný výběr lidí je jedna ze
zásadních věcí. Málokdo mu dnes věnuje
pozornost, protože všichni říkají, že lidí
je nedostatek, tak vezmou kohokoliv. Ale
já tvrdím, že je to velká chyba. Je lepší
si počkat na správného člověka, než
dosadit na pozici někoho, kdo do týmu
nezapadne a ve výsledku vám přidělá
daleko víc práce. Proto bych doporučil
podnikatelům, aby toto nepodceňovali
a skutečně věnovali 100% pozornost
výběru lidí na správné posty. Tím
zároveň budujete správný tým, který
táhne za jeden provaz a je ochotný
přijímat vaše rady a programy.
A dalším krokem je samozřejmě zase
etika – buďte k lidem upřímní a říkejte
jim věci na rovinu, protože pak za vámi
půjdou a budou s vámi souhlasit, a tím
od nich získáte mnohem víc, než kdyby
to bylo obráceně.

Čím větší firemní tým, tím složitější je ho
sladit. Co je podle Vás potřeba k tomu,
aby celý tým vždy dobře fungoval?
Já si to až tak nemyslím. Nevidím
velký rozdíl mezi tím, když nás bylo
50, a dneškem, kdy nás je 250. Je to
jednoznačně o organizaci, o vytvoření
struktury, kde je jasně dáno, jaké jsou
ve firmě pozice. Pokud se tým rozšiřuje,
tak se v podstatě jen dosazuje více
lidí do stávající organizační struktury
a týmy nikdy nejsou tak velké, aby byly
neuřiditelné.
Další věcí je také správný výběr lidí
na ty správné pozice a potom s dobrou
strukturou a výběrem zaměstnanců
nevznikají nikdy žádné problémy.

Na kterých třech základních pilířích
máte postavené dlouhodobé fungování
firmy?
V první řadě zase etika. Jsem schopen
s každým z firmy komunikovat a mluvit
na přímo a také s nimi na přímo jednám.
Druhý pilíř je určitě organizační
struktura, v níž máme zpracováno, kdo
co přesně má dělat a jaký typ člověka by
na daném postu měl být.
A třetí věcí je nějaká moje jednoznačnost.
To znamená, že když něco chci, tak se
to snažím prosadit přesně tak, jak to
chci. Někdy je to v souladu s tím, jak to
chtějí i ostatní, a vše jde hladce. Někdy
to v souladu zcela není a jde to hůř.
Všechny ostatní názory pečlivě vnímám,
nicméně svůj názor během celého procesu
neměním, pokud k tomu není závažný
důvod. Prostě jsem jednoznačný, a když
něco naplánuji, tak to tak chci až do konce.

Jakýkoli kurz od HCA, který jsem já
osobně absolvoval, byl pro mě velkým
přínosem a stál jednoznačně za to. Kurzy
jsou hlavně výborné v tom, že můžete
5 dní v týdnu využívat studovnu a sami si
vybrat, který den přijdete a jakým tempem
budete kurz zvládat. A i když je kurz někdy
těžký, bolí vás ruka od psaní, musíte udělat
spoustu úkolů atd., výsledný efekt za to
prostě stojí a má daleko větší potenciál,
až ho převedete do praxe. Takže bych
doporučil jakoukoliv ze služeb HCA Brno
a určitě bych doporučil dostat se do fáze,
kdy budete schopni studovat sami formou
kurzů, ne seminářů.
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Foto: archiv Jana Piťhy

vybudoval. A to je pro mě motor, aby
to vše fungovalo. Takže to jsou takové
ty benzíny, které mi dávají power
dlouhodobě stát v čele firmy.

Kterou ze služeb HCA Brno byste
z osobní zkušenosti nejvíce doporučil
ostatním?
Z mého pohledu jako majitele nebo
ředitele firmy je to spíše doporučení
typu studia formou kurzů. Každý
potřebuje trochu něco jiného a od toho
tady jsou konzultanti. Ale majitel a ředitel
potřebuje všechno, aby měl vše pod
kontrolou.

Zkušenosti našich klientů

„Co tě nezabije, přijde
opět a zkusí to znovu.“ Tak
o finančních krizích, jež
prošly v průběhu několika let
společností Dendera a.s., velmi
otevřeně mluví její majitel
Ing. Petr Zatloukal. Jeho firma
zabývající se strojírenskou
výrobou všechny minulé rány
ekonomicky a manažersky
zvládla a na potenciální
další krizi je vyzbrojena
předchozími zkušenostmi.

Krize prověřila naši stabilitu
V čele firmy působíte již řadu let. Jaké
byly hlavní mezníky v jejím rozvoji?
Samozřejmě nejdůležitějším mezníkem
byl samotný akt založení naší společnosti.
V roce 2004 jsme začali jako společnost
s ručením omezeným se čtyřmi společníky.
Pak se firma přetransformovala v akciovou
společnost.
Velmi negativním mezníkem byl rok 2008.
Ze začátku se jevila situace pozitivně.
Zakoupili jsme výrobní areál, který
potřeboval rekonstrukci. Vzápětí nás ale
naplno zasáhla finanční krize, která pro
nás během tří měsíců znamenala pokles
zakázek o 80 % a následnou citelnou
finanční ztrátu v roce 2009.
Dalším opravdu negativním mezníkem
byl rok 2010, kdy nás boom ve stavbě
solárních elektráren připravil o 8,5 milionu
korun za nezaplacené námi dodané
výrobky. Během dvou let jsme si opravdu
vyzkoušeli, co to znamená krizové řízení
společnosti, a s následky finančních ztrát
jsme se potýkali ještě 5 let. Možná to byl
jeden z největších manažerských úspěchů,
že firma všechny tyto rány ekonomicky
přežila. Z největší krize se nám firmu
podařilo vyvést koncem roku 2010, kdy
jsme opět začali dosahovat malého zisku.
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Když jsme firmu
zakládali, stála na mém
slově. Neměli jsme peníze,
neměli jsme žádnou historii.
Na mé slovo jsme získali
všechny potřebné úvěry
a všechny naše
technologie.

A kdy přišel zlom, který Vám předešlé
velké ztráty vynahradil?
V roce 2013 byla firma již tak
konsolidována, že jsme mohli přistoupit
k rekonstrukci zakoupeného výrobního
areálu. Na tento projekt se nám podařilo
získat částečný dotační titul na rekonstrukci
brownfieldů (nevyužívaných areálů).
Přes různé peripetie organizačního, ale
i technického rázu se podařilo v roce 2015
zdárně uskutečnit kolaudaci a následně
přestěhovat firmu do vlastních výrobních
prostor. To byl opravdu přelom, poprvé
v historii jsme měli vlastní areál, kde jsme
mohli plně realizovat naše představy
o výrobě.

Posledním mezníkem bylo zahájení studia
manažerského tréninku u HCA Czechia
Brno v roce 2017. Tři roky po sobě se
naše firma potýkala s poklesem tržeb
i zisku a s předposledním, zcela vyhořelým
akcionářem zastávajícím post obchodního
šéfa. Vážně jsme uvažovali i o tom, že firmu
prodáme. V roce 2018 se nám podařilo
domluvit smírný rozchod s akcionářem,
zastavit sestupný trend firmy a obrátit ho.
To, že firma má nyní pouze jednoho
akcionáře v mé osobě, a přesto mluvím
v množném čísle, je vyjádřením toho,
že po celou dobu stála po mém boku
moje manželka, která naši firmu bere
opravdu jako „naši“ firmu, doslova pro ni
dýchá a mohu se na ni ve všem 100%
spolehnout. Spolu se nám podařilo dostat
firmu v roce 2019 do dříve nebývalého
zisku.
Víme, že nás čeká, a možná velmi brzo,
další mezník. Krize z roku 2008/2009
je stále velmi živě v paměti. Říká se, že
„co tě nezabije, to tě posílí“. Já používám
mírně upravenou verzi – „co tě nezabije,
přijde opět a zkusí to znovu“. Příčiny
předchozí krize nebyly odstraněny, pouze
zamaskovány. A příznaky ochlazení jsou již
zde. Proto se připravujeme na potenciální
další krizi dopředu, nyní již vyzbrojeni

Kterou vlastnost u sebe považujete
za nejdůležitější pro to, abyste mohl
dlouhodobě stát v čele firmy?
Na první místo kladu čestnost neboli
etiku. I jen dané slovo pro mě má platnost
zákona, a pokud mě daný slib nebude
stát život, musím své slovo dodržet.
Ve dvou životních etapách mě mé slovo
a moje pověst zachránila. Když jsme firmu
zakládali, stála na mém slově. Neměli
jsme peníze, neměli jsme žádnou historii.
Na mé slovo jsme získali všechny potřebné
úvěry a všechny naše technologie.
Podruhé to bylo při odstraňování
následků po nezaplacených fakturách
našich odběratelů v roce 2009 a 2010,
kdy jsme dodavatelům dlužili opravdu
mnoho milionů. Stejně čestně se musí
člověk chovat ke všem – zaměstnancům,
zákazníkům i k lidem při běžném styku.
Bez etiky není nic a vím, že i kdybych získal
nějaký prospěch neetickým způsobem,
neměl bych z něj žádnou radost a nic by
mně nepřinesl.
Na druhé místo bych asi kladl osobní
zodpovědnost. Fakt, že máme 50
zaměstnanců, pro mě znamená, že cítím
spoluzodpovědnost za 50 rodin, které
musí dostat peníze za odvedenou práci
svého živitele vždy včas a přesně. To, že
máme několik set dodavatelů, pro mě
znamená, že tito dodavatelé vždy musí
dostat zaplaceno za odebrané zboží. To, že
máme několik set stálých zákazníků, pro

mě znamená, že pokud možno musí dostat
své zboží včas a v požadované nebo lepší
kvalitě. Je to ale i osobní odpovědnost
za moji rodinu a mé zdraví.

dobrého souznění týmu. Ani dobrý šéf se
neobejde bez dobré komunikace se svými
podřízenými. Myslím si, že v této oblasti
mají týmy možná největší rezervy.

Bez etiky není
nic a vím, že i kdybych
získal nějaký prospěch
neetickým způsobem,
neměl bych z něj žádnou
radost a nic by mně
nepřinesl.

Dalším pilířem je neustálé vzdělávání. Mám
velmi dobrý příklad z poslední doby, kdy se
nám podařilo pomocí několikatýdenního
vzdělávacího cyklu dostat obchodní tým
a tým přípravy výroby na úplně jinou
odbornou i obchodní úroveň, která se
projevila odlivem všech neziskových
zakázek z naší společnosti. A přílivem těch
ziskových. Výsledkem byl trojnásobný
nárůst zisku naší společnosti.

Na třetí místo bych položil znalosti. A to
znalosti jak z odborné profese, kterou
se zaobírá firma, tak i z managementu
firem. A tyto znalosti neustále oprašovat
a získávat znalosti nové a neustále se je
pokoušet uplatňovat v praxi.
Čím větší firemní tým, tím složitější je
ho sladit. Co je podle Vás potřeba k tomu,
aby celý tým vždy dobře fungoval?
Na jakých pilířích musí stát?
Nejsme příliš velká firma. 50 zaměstnanců
je taková větší rodina. Ale ze zkušenosti
všichni víme, že i rodina může fungovat
docela špatně. Proto bych na první
místo položil opět etiku. Tu bych shrnul
do generacemi prověřeného přísloví „co
nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim“.
Bude-li se tímto řídit každý člen týmu,
bude se nám lépe žít.
Rád bych zdůraznil komunikaci. Bez
dobré komunikace nemůže být dosaženo

Jaké kroky byste navrhl dalším
podnikatelům k vybudování dobrého
a motivovaného týmu?
Z mého pohledu nemám ještě tak
úspěšnou firmu, abych si dovolil někoho
poučovat, jakým způsobem utvářet
a motivovat tým nebo celou firmu. Sám
jsem docela v začátcích a zkouším různé
metody, z nichž některé jsou úspěšné, ale
jiné úplně selhávají. Jediným krokem, který
bych si opravdu dovolil navrhnout ostatním
podnikatelům, je věnovat se studiu
seminářů, které pořádá HCA Czechia Brno.
Vidím v nich obrovský smysl.
Kterou ze služeb HCA Brno byste
z osobní zkušenosti ostatním nejvíce
doporučil?
Osobně jsem absolvoval V.I.P. manažerský
trénink a kurz týkající se základní příručky
vzdělání. Oba dva okruhy mohu vřele
doporučit. Zprostředkovaně jsem také
slyšel chválu na komunikační trénink
a tréninky týkající se osobnostního rozvoje.

Foto: archiv Ing. Petra Zatloukala

předchozí zkušeností, ale hlavně také
novými znalostmi, které jsme získali
studiem v HCA Czechia Brno. Záleží, jak
bude tato krize hluboká, ale už teď víme, že
tentokrát jsme lépe připraveni.
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Tvář HCA

Petr Jánský,
konzultant a lektor,
má velké cíle a míří
směle za nimi. Rád
by se v budoucnu
stal auditorem, a tím
posílil svůj osobní
záměr pomáhat lidem
a být nápomocný
i svým kolegům
v HCA.

Snažíme
se zlepšit
prostředí,
ve kterém
žijeme

Neustále
expandujeme, a pokud ti
náš záměr zlepšit prostředí
dává smysl, dokážeš
se mezi námi výborně
realizovat.

Co bylo tím hlavním důvodem, proč ses
rozhodl k nám připojit?
Líbila se mi myšlenka pomoci lidem. Znal
jsem technologii L. R. Hubbarda a také
mi dávaly smysl záměr a cíle Martina
Koleničky – zlepšení kultury podnikání
v Čechách a na Slovensku. Už dříve
jsem o něm slýchával a věděl jsem, že
patří ke špičce v oboru. Chtěl jsem se
také stát kompetentním konzultantem
a přednášejícím.
Jaký post v HCA zastáváš a co Tě na této
práci nejvíce baví?
Stejně jako ostatní moji kolegové
v HCA zastávám více postů. Pracuji jako
konzultant, poradce pro vzdělávání, lektor
a někdy i asistent na seminářích. Nejvíce
mě na této práci baví pomáhat lidem.
Pokud to můžeš sám posoudit, čeho si
na Tobě Tví klienti cení?
Ochoty pomoci, empatie a záměru
aplikovat naučené věci do praxe. Přeji si,
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aby používali dobré
směrnice a funkční
organizující tabuli,
které si sami anebo
s naší pomocí vytvoří.
Co se Ti líbí
na práci v HCA
a na technologii
L. Rona Hubbarda?
Oceňuji to, že se
snaží zlepšit prostředí,
ve kterém žijeme,
a že poskytuje nástroje, s jejichž pomocí
mohou lidé žít šťastnější a spokojenější
život.
Pomáhá Ti tato filozofie i ve Tvém
osobním životě?
Ano, určitě. Díky ní rozumím lépe sám
sobě, a tím i svému okolí.
Co bys vzkázal někomu, kdo by chtěl být
součástí našeho týmu?
Pokud tě baví pomáhat lidem, najdeš
zde skvělé přátele. U nás jsou lidé velmi
nápomocní a každý, kdo k nám přijde,
se posune i ve svém osobním rozvoji.
Neustále expandujeme, a pokud ti náš
záměr zlepšit prostředí dává smysl,
dokážeš se mezi námi výborně realizovat.
Čemu se rád věnuješ ve svém volnu?
Rodině a sebevzdělávání. Rád čtu

a inspiruji se od úspěšných lidí. Mám
úžasnou ženu a syna, a tak se ve volném
času snažím věnovat hlavně jim. Největší
radost mi teď dělá zářící úsměv syna,
za který jsem moc vděčný. :-)
Když se podíváme do budoucna, jaké jsou
Tvoje cíle?
Cílů je určitě více. Co se týče práce, chci být
ještě lepší konzultant, lektor a také auditor
(osoba vytrénovaná pro efektivní pomoc),
abych byl schopný ještě kompetentněji
pomáhat lidem i v jejich osobním životě.
A poslední otázka – co bys vzkázal
klientům HCA?
Ať se jim daří! A pokud by s čímkoliv
potřebovali pomoc, ať se na nás
kdykoliv obrátí. Pokud naše služby ještě
nevyzkoušeli, ať se určitě přijdou podívat
na naši úvodní přednášku.

Foto: archiv Petra Jánského

Odkud pocházíš a jak ses dostal k práci
v HCA?
Narodil jsem se v Mostě, ale největší část
života jsem strávil na Ostravsku, kde jsem
se také v roce 2008 seznámil s technologií
L. Rona Hubbarda. V roce 2012 jsem
si v Brně domluvil schůzku s Martinem
Koleničkou a na ní jsme se dohodli, že
začneme spolupracovat.

Inspirace

Skutočná hodnota ľudí sa
ukáže až v ťažkých časoch
Tak ako platí, že v núdzi spoznáš
priateľa a že kapitán lode spozná
najlepších námorníkov až po prežitej
prvej búrke, tak aj najhodnotnejších
pracovníkov spoznáte podľa toho,
ako zareagujú na mimoriadnu krízovú
situáciu vo firme. Vtedy tí najlepší bez
zbytočných otázok a slov, ochotne
a dobrovoľne, bez príkazu šéfa urobia
to, čo potrebuje ich tím pre víťazstvo.
Poradiť si za každých podmienok
Robia ochotne a dobrovoľne svoju prácu
aj bez prítomnosti šéfa a urobia ju dobre.
A ak sa vyskytne niečo neočakávané,
čo nie je v ich popise práce alebo nie je
priamo stanovené ako ich povinnosť, aj
tak to ochotne vyriešia iba na základe
jednoduchej úvahy, že to treba spraviť.

Hovoria čísla a výsledky
Ak treba pomôcť a vidia, že ak by hneď
nekonali, mohli by nastať väčšie škody,
tak nerozprávajú veľa a jednoducho
pomôžu niekedy aj na úkor svojej práce.
Za mimoriadnu prácu v čase krízy si
nepýtajú navyše peniaze či rôzne výhody,
jednoducho spravia to, čo treba spraviť.
Pre nich je to samozrejmé a normálne
a majú z toho skvelý pocit.
Oni nemajú vo zvyku hodiny rozprávať
o tom, ako sa v práci veľmi nadrú, ako
dlho pracujú a ako by firma bez nich
určite do mesiaca skrachovala. Práve
naopak. Často sú to veľmi tichí ľudia,
ktorí v komunikácii pôsobia niekedy až
utiahnuto, sú to ľudia, ktorí sa nebudú
chváliť. Veď to ani nepotrebujú. Ale za to
do práce sú ako draci, tam si dokážu bez
preháňania zastúpiť troch ľudí. Za nich
hovoria čísla a výsledky.

Oni nemusia robiť okolo seba propagandu
ako tí, ktorí sa pol pracovného dňa
iba preflákajú po firme. Oni nemajú
čas neustále hovoriť o sebe a svojich
zásluhách, lebo sú neustále zamestnaní
užitočnou prácou v prospech firmy.
Takýchto ľudí musí šéf rozpoznať, chrániť
a dobre ohodnotiť. Práve ich treba dobre
pochváliť a aj zaplatiť.
Pozor na darebákov
To, že takíto ľudia si nepýtajú za všetko
peniaze, ešte neznamená, že ich
nepotrebujú a nechcú. Ak si ich šéf
neváži, po čase ich nebude mať. V zlej
firme, kde je neschopný šéf, takýchto
ľudí zvyknú ťažko zneužívať darebáci.
Darebáci, ak vidia, že dobrák pracuje
stále naplno, tak mu veľmi ochotne
posúvajú svoju prácu. A raz toho
dobrého „ťažného koňa“ preťažia
a zničia.

Vo chvíli, keď tí dobrí ťahúni precitnú
a uvedomia si, že ich iba zneužívajú, dávajú
výpoveď a idú inde. Idú k takému šéfovi,
ktorý si zaslúži mať pod sebou skvelých ľudí,
ktorí bez reptania a sami dávajú obrovské
výsledky. Potom zlému šéfovi zostávajú
na krku iba takí ľudia, ktorí majú viac slov
ako výsledkov.
Cynik vám povie, že takíto skvelí ľudia
na svete ani nie sú. Nepočúvajte ho. To
hovorí iba o svojom prístupe k práci. Takíto
pracovití a ochotní ľudia existujú a je ich
veľa. Záleží iba na ich manažéroch, či si ich
dokážu k sebe pritiahnuť a udržať, či dokážu
uvidieť a podporiť to dobré, čo v nich je.
Aj tu platí, že vrana k vrane sadá. Ak je
šéf lenivý a neochotný a bez zaplatenia
neurobí nič navyše, nemôže sa diviť, že
po čase elán a chuť do práce prejde aj toho
najochotnejšieho podriadeného a bude
obklopený iba chamtivcami a lenivcami.
Autor: Ing. Ladislav Pavlík, HCA Slovakia
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Foto: archiv HCA Slovakia

Oni majú v živote jasno. Presne vedia,
kde je ich miesto vo firme, čo sa od nich
očakáva a aká je ich úloha. Potreby tímu
nadraďujú nad svoje záujmy. Ak treba,
prídu do práce aj v nedeľu alebo sami
zostanú robiť aj do ôsmej večer. A je im
jedno, či sa mimoriadna práca týka ich
postu, alebo treba mimoriadne pomôcť
kolegovi v jeho práci.

Pozvánka

Naučte se být lepšími
a úspěšnějšími
Proč jste někdy v životě šťastní a jindy ne a co s tím můžete dělat?
Jak se stát efektivním vůdcem a jak zajistit, aby byla práce včas
a v pořádku dokončena? To jsou témata tří z celé řady kurzů, které si
u nás můžete nastudovat.

Základy vedoucího
pracovníka

Jak zajistit vykonání
práce

Jít po cestě k úspěchu je mnohem méně
obtížné, když rozumíte základům, které se
týkají vámi zvolené aktivity. To platí pro
každého vedoucího pracovníka – toho,
kdo má administrativní nebo manažerskou
zodpovědnost v nějaké organizaci.

Máte občas potíže zajistit, aby byla
práce vykonána? Je pro vás někdy příliš
těžké jednoduše dokončit nějakou
činnost v práci? Udělali jste někdy
něco raději sami, protože jste nemohli
druhého přimět, aby splnil to, co
po něm žádáte?

Co přesně znamená úspěšné řízení firmy
nebo podnikání? Jak se může člověk
stát efektivním vůdcem? Jaké povinnosti
a schopnosti jsou třeba, aby mohl člověk
vést zaměstnance a organizaci do období
expanze a prosperity?
Pokud by hodně lidí znalo na tyto otázky
odpovědi a používalo je, bylo by úspěšné
řízení běžnou záležitostí. Tento kurz vám
může pomoci z toho běžnou záležitost
udělat – alespoň ve vašich oblastech
zodpovědnosti.

V tomto kurzu najdete dvaadvacet
cvičení, která vám pomohou dosáhnout
toho, aby ostatní splnili, co po nich
žádáte, pomohou vám v dokončování
různých administrativních činností, a to
vše navzdory všem možným důvodům,
proč by se tak dít nemělo.

Vzestupy a pády v životě
Účelem tohoto kurzu je naučit vás, jak
účinněji zvládnout životní vzestupy
a pády. Tento kurz popisuje, proč vás
mohou v životě vzestupy a pády potkat,
proč můžete být někdy smutní a jindy
veselí, proč se zdá, že vám věci jdou
dobře, a pak se vám dařit přestane, váš
život je nestabilní atd., včetně toho, co
s tím můžete dělat.

Jaké HCA kurzy u nás
můžete nastudovat?
• Jak zlepšit své podnikání pomocí
komunikace
• Učení, jak se učit
• Základní studijní příručka
• Základy vedoucího pracovníka
• Jak zajistit vykonání práce
• Vzorce pro úspěšné podnikání
• Management podle statistik
• Vzestupy a pády v životě
• Základy organizování firmy
• Jak napsat funkční firemní směrnice
• Osobní hodnoty a integrita
• Jak zvýšit zisk pomocí správného
finančního plánování
• Efektivní vůdcovství
• Jak realizovat vaše plány
• Etika a přežití firmy
• Průzkumy
• Marketing
• Grammar and communication for
children (Gramatika a komunikace pro
děti)
• Training supervisor course
(Supervizorský kurz)

Přijďte studovat kdykoliv v době naší otevřené
studovny – každý měsíc cca 4 až 5 dnů.
Napište nám na marketing@hcaczechia.cz nebo zavolejte
na tel. +420 734 200 233 a my pro vás zajistíme místo.

Text – kurzy: výňatek z HCA kurzů
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Ze života firmy

Slavíme s našimi kolegy

L. Ron Hubbard kdysi pronesl krásnou větu, kterou otevíráme tuto rubriku: „Jsou to v podstatě vztahy
mezi lidmi, které dodávají životu cenu.“ Rádi bychom v tomto slavnostním čase společně podpořili náš
úžasný kolektiv a ocenili jeho hodnotu. Vítáme mezi námi nové tváře a těšíme se z nejmenšího přírůstku
i radostných událostí v životě našich kolegů.

Svatební oznámení
Dne 6. 4. 2019 se oženil náš obchodník
a konzultant Ondřej Křelina.
Dne 11. 5. 2019 se oženil náš supervizor
a obchodník Jan Kovář.
Přejeme oběma párům krásný život plný
lásky a porozumění.

Ondrej s Terezkou

Jan s Pavlou

Nejmladší člen týmu HCA
Dne 15. 4. 2019 se našemu obchodníkovi
a konzultantovi Petrovi Jánskému
narodil syn Davídek. Společně jsme ho
i s maminkou u nás přivítali a předali mu
jako dárek firemní bodýčko.

Dvě nové kolegyně
Dárek pro naseho nejmladsího

Ria Cirke

Davídek u nás na návsteve

Markéta Vymazalová

Annamária Čirke neboli „Ria“
Ria je Slovenka žijící kousek od Bratislavy
a spolupracuje s námi od dubna 2019.
Do Brna za námi pravidelně dojíždí
dodávat „studovnu“, tedy veškeré naše
HCA kurzy a komunikační tréninky.
Pracuje u nás jako supervizorka,
obchodnice i konzultantka.
Markéta Vymazalová
Nastoupila k nám na post referentky
marketingu a podpory obchodu. V tuto
chvíli nám během rodičovské dovolené
pomáhá s domlouváním schůzek pro naše
obchodníky a s telefonickou komunikací
s klienty HCA Klubu. Už vám Markétka
také zavolala? :-)
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Odborná přednáška

Jak řídit
a motivovat lidi
Chcete vědět:

A mít:

• Jak správně rozdělovat
práci?

• Skvělý, motivovaný tým?

• Proč podřízení neplní
příkazy?

• Méně stresu a více času?

• Expandující firmu?

• Co jsou největší chyby šéfa?
• Jak zvládnout práci
za 8 hodin denně?
• Jak dobře komunikovat?
• Jak mít firmu, která je
nezávislá na majiteli?

Rezervujte si místo na:
www.motivacelidi.cz/prednaska

