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Využijte letní období a posuňte se dopředu

LETNÍ IMPULZY

KOUČOVACÍ PROGRAM 6  9
Zásadní změny se nedějí ze dne na den. Odpovídající čas, jasný postup, motivace a úsilí jsou klíčovými ingrediencemi 
pro dokončení všeho, co si opravdu přejeme. První tři složky dostanete v letním programu ode mě, úsilí je na Vás.

Struktura koučovací série
•  Sezení 1.: Definování 3 cílů osvědčeným čtyřfázovým procesem.
•  Sezení 2.: Nastavení jasných strategií pro větší kontrolu nad dosažením cílů.
•  Sezení 3.-8.: Od slepé uličky k nápadu. Realizace akcí vedoucích k naplnění cílů.
•  Sezení 9.: Závěrečné shrnutí výsledků a dosažených změn.

Jak se ze série 6 sezení stane série 9 sezení za stejnou cenu?
•  Podmínky čerpání zvýhodnění
 »  Platí pro série 9 sezení objednané a zaplacené v období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 a ukončené do 31. 10. 2019. 

Ukončením se myslí absolvování všech 9 sezení.
 »  Objednávka i platba může být provedena předem, nebo až po prvním sezení.
 »  Nárok na cenové zvýhodnění vzniká v okamžiku provedení interního vyhodnocení podmínek a o nároku na slevu 

a jejím poskytnutí bude partner uvědoměn zasláním vystaveného dobropisu. tj. po ukončení série 9 sezení bude 
dobropisováno 11 100 Kč.

 »  Uvedené ceny jsou bez DPH.
•  Další informace
 »  Délka sezení 70 minut.
 »  3 sezení budou realizována formou osobní schůzky v Praze, Liberci nebo dle dohody. 

6 sezení bude realizováno telefonicky.
•  Cena zahrnuje
 »  Realizovaná sezení | Zápisy sezení
 »  Přípravný dotazník | Osobní kontrolní přehled

Dlouhé letní dny, slunce a čas strávený venku dodávají sílu. Možná máte v práci i doma volněji a máte 
čas přemýšlet o tom co, byste chtěli dělat jinak. Nebo jste naopak pod tlakem a chtěli byste si léto uží-
vat a přitom v klidu zvládat své povinnosti. Nebo se chystáte se rozjet důležitý projekt a nechcete nic 
podcenit…

Také Vás napadlo využít energii léta a zapracovat na sobě s podporou profesionálního kouče?
Využijte podporu a motivaci, která Vás udrží na cestě od vytyčení cílů až k jejich dosažení.

Standardní cena série 9 sezení je 33 300 Kč při splnění podmínek zaplatíte 22 200 Kč.
Za celou sérii tedy zaplatíte jen tolik, kolik by vás stálo 6 samostatných sezení.
Má to jen jediný, snadno splnitelný háček. Svých 11 100 Kč dostanete zpátky až po absolvování celého programu.
A to je pořádný důvod vytrvat, že?


