Mini-kongres TOP ASISTENTKA
Ing. Ladislav Špaček
Ladislav Špaček, původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Československé
televize. Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na Pražském hradě jako mluvčí
prezidenta Václava Havla. Účastnil se bezpočtu vrcholných společenských událostí, jako
doprovod prezidenta republiky navštívil více než 50 zemí světa, setkal se s desítkami
prezidentů a členů královských rodin. Je autorem a protagonistou televizního seriálu
Etiketa a na toto téma napsal již řadu knih: Etiketa, Velká kniha etikety, Nová velká kniha
etikety, Komiksová etiketa, Etiketa do kapsy, Business etiketa a komunikace.
Asistentka je první a často i poslední člověk, se kterým se klient vidí a odnáší si dojem o organizaci.
Přínos ze vzdělané asistentky vždy převýší výdaje se vzděláváním spojené.
Koncept kongresu a obsah seminářů je postaven tak, aby asistentka byla schopna od druhého dne zvýšit
svou vlastní sebereprezentaci a také lépe prezentovat svého zaměstnavatele.

Kdy: Úterý 29. 10. 2019 (8:00 – 18:00 hod.)
Kde: TOP HOTEL (Blažimská 4, Praha - Chodov 149 00)

OSNOVA ŠKOLENÍ
Na kongresu proběhne v jednom dni 6 seminářů s 6 lektory. Jedním z nich je přímo pan Ladislav
Špaček – výuku etikety jsme svěřili do těch nejlepších rukou. Je zajištěna kompletní strava a
pomůcky (vč. over-ballů), kongres se koná v kongresovém centru
Cílem naplánovaných seminářů není říci vše, ale seznámit asistentky s nejdůležitějšími tématy, které
mají pro práci okamžitý efekt a případně probudit zájem o sebevzdělávání.
Kongres je místem pro sdílení zkušeností s ostatními asistentkami.
Zajímají Vás změny v českém jazyce, trendy v odívání, pravidla společenského styku, tipy na
uvolnění bolavých zad, triky na zvládání složitých komunikačních situací nebo etiketa v písemném
projevu? Pak jste zde správně!
Cílem kongresu je setkat se s jinými asistentkami, sdílet zkušenosti, ale především odnést si řadu
zajímavých klíčových informací z těchto oblastí.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá
výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte,
domluvíme se.

Informace k platbě




3 777,- / os. bez DPH
V ceně jsou zahrnuty tištěné materiály, psací potřeby, certifikát a občerstvení.
Platba se provádí na základě výzvy k úhradě před konáním školení.

Jak se můžete přihlásit
V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti u organizátorky:
 emailem: lucie.trneckova@efektivniskoleni.cz
 telefonicky: +420 777 938 996
 online: www.efektivniskoleni.cz

Lucie Trnečková, DiS.

Zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení umístěnými na
http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte,
domluvíme se.

