
Už více než 20 let pomáháme našim klientům plnit jejich cíle. Ročně realizujeme více než 
400 tréninkových dnů, velké množství On the Job Trainingů, tisíce supervizních hovorů. 

Máme tým zkušených lektorů a ty jsme se rozhodli zpřístupnit i Vám. 

CHTĚLI BYSTE VYZKOUŠET, JAKÉ TO JE MÍT TRENÉRA 
PROFESIONÁLA JEN PRO SEBE? 

Tak přesně pro Vás jsme připravili netradiční řešení rozvoje Vašich lidí. 

Koncept je postaven na dlouhodobějším působení našeho lektora u Vás. Lektor – konzultant splyne 
s Vaším prostředím a bude Vám pomáhat s řešením obtížných situací. Dále bude realizovat minitréninky 

nebo Vám poradí s vybranými procesy (nábor, zaškolování, fluktuace, prodej, vedení lidí aj.) 

CO VÁM TO PŘINESE? 

Za cenu 2 tréninkových dnů získáváte TÝDEN. 

Nemusíte „zaměstnávat“ trenéra na dobu neurčitou a řešit další úvazek (co když Vám trenér nebude 
vyhovovat), u nás si můžete vybrat a trenéra vyměnit, kdy budete chtít (nebo nebudete ☺). 

Zlepšení výsledků (prodej, vymáhaní, délka hovoru a jiné parametry) už po týdnu spolupráce. 
Trenéra na týden máte jen tehdy, kdy jej potřebujete (žádné nemoci, dovolené, vždy máme adekvátní 

náhradu). Náš trenér se může věnovat individuálně nebo skupinově operátorům, teamleaderům, 
supervizorům. Je pravou rukou vedení. Naši trenéři mají obrovské zkušenosti z jiných společností, nemusíte 

platit jejich rozvoj – děláme to za Vás. 

NA JAK DLOUHO SI TRENÉRA OBJEDNAT?

Počet pracovníků Minimální rozsah Doporučený rozsah
3-20 1 týden (5 pracovních dnů) 2 týdny
21-50 2 týdny 3 týdny
51-150 2 týdny, 2 trenéři 3 týdny, 2 trenéři
151 a více Individuálně doporučíme optimální variantu

CO VÁS TO BUDE STÁT?

 1 trenér 2 trenéři
1 týden 59.000 Kč 112.000 Kč (-5 %)
2 týdny 112.000 Kč (-5 %) 190.000 Kč (-15 %)
3 týdny 159.000 Kč (-10 %) 286.000 Kč (-15 %)
4 týdny 200.000 Kč (-15 %) 358.000 Kč (-20 %)
  

Všechny ceny uvádíme bez DPH.
V závorce je vyjádřena orientační sleva v porovnání se základní cenou 1 trenéra na 1 týden. 

Ceny zahrnují vše, pokud je realizace v Brně nebo Praze. V ostatních případech bude připočtena nákladová 
cena ubytování a dopravy (cca 5.000,- / týden). Ceny zahrnují základní výukové materiály a know-how.  

1 týden obsahuje 5 pracovních dní - 8 hodin jednoho lektora denně. Tisk materiálů v předem dohodnutém 
rozsahu zajišťuje Santia. Stručnou analýzu a setkání s lektorem před zahájením spolupráce, nastavení cílů, 

cílových skupin a výběr metodiky. Závěrečnou zprávu s doporučením. 
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