
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz Hard Skills aneb  

Kuchařka odborných dovedností 

 Využijte současnou situaci na trzích pro upevnění 

vztahu se stávajícími klienty, získání klientů nových 

a položte základy dlouhodobého, opakujícího se a 

provizně velmi zajímavého byznysu. 

Jak za 6 dní začít 

úspěšně "dotahovat" 

více obchodů
 

 

Chcete začít klientům prodávat řešení, kterým dobře rozumíte, 

naučit se vhodně kombinovat jednotlivé produkty a zajistit si tak 

dlouhodobé, pravidelně se opakující a obchodně zajímavé prodeje? 

 

Pak se zúčastněte 6tidenního vzdělávacího programu Hard Skills 

aneb Kuchařka odborných dovedností.  

 

Co kromě jiného tento program účastníkovi přinese? 

 

� Posílení sebedůvěry. Větší odbornost vede k jistějším 

prodejním argumentacím a zvýšení výtěžnosti na klienta.  

� Úspora času. Standardizovaný přístup ke klientům vede 

k zefektivnění všech procesů. 

� Nárůst referenčního byznysu. Spokojení klienti doporučují 

bankéře/poradce dál, což vede k nárůstu počtu nových klientů. 

 

 

Účastník se díky programu například dozví: 

 

1. Jak používat finanční matematiku pro posílení argumentů při 

každodenní komunikaci s klientem (zjistí, že na mnohé složité 

otázky klientů existuje jednoduchá odpověď). 

2. Proč je lepší využít delší a vyšší hypotéku a vlastní peníze 

investovat. Takové řešení je pak schopen odborně vysvětlit a 

prodat klientovi. 

3.  Proč je vhodné pojišťovat na vyšší částky. Přestane klienty 

podpojišťovat. 

4. Jaká síla spočívá v investicích a pozná, že pravidelné 

investování může být bezpečné. Přestane se investic bát a 

zvýší svou jistotu při jejich prodeji. 

     

    

Komu je vzdělávací program určen: 

• Začínajícím bankéřům/finančním 

poradcům pro rychlé osvojení 

nejdůležitějších odborných znalostí a 

základních principů komplexního 

poradenství 

• Zkušeným bankéřům/poradcům pro 

zlepšení svých výsledků ve všech 

oblastech komplexního poradenství 

• Manažerům finančních/pojišťovacích 

poradců a privátních bankéřů 

• Trenérům odborných poradenských 

dovedností ve finančních institucích 

Přínosy programu pro účastníka: 

• Pochopí jednotlivé finanční produkty a 

naučí se je vhodně kombinovat (přesun 

od prodeje jednotlivých produktů ke 

komplexní službě) 

• Zlepšení argumentace. Naučí se vše 

jednoduše vysvětlit tak, aby klient 

pochopil doporučení poradce/bankéře 

a koupil. 

• Posílení důvěry klientů. Zaměření na 

potřeby klienta a dlouhodobou 

spolupráci přirozeně vede k budování 

důvěryhodného vztahu. 

• Získá užitečné nástroje pro podporu 

prodejních argumentací (tabulky, grafy, 

kalkulačky). 

Přínosy programu pro firmu: 

•  Zvýšení prodeje díky schopnosti 

aplikovat komplexní řešení u nových i 

stávajících klientů (lepší crosselling). 

• Zvýšení výtěžnosti kmene stávajících 

klientů (díky komplexnímu přístupu 

zvýšení počtu produktů na 1 klienta). 

• Zlepšení vztahů se zákazníky díky 

prodeji podle individuálních potřeb a 

možností klientů. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik ohlasů účastníků kurzu Hard Skills: 

  

„Bylo to výborné, věcné, proloženo reálnými poznatky a zkušenostmi, 

ve kterých jsem si našla konkrétní recepty pro jednání se svými 

klienty. A to jsem přesně potřebovala: čísla, která mi pomohou 

zvládat námitky klientů.“ 

- Andrea Černá, Česká pojišťovna 

 

„ ...svou argumentací jsem zvládla klientovy námitky při uzavírání 

pojistky. Klient dostal 2 výluky a začal smlouvat a klást si podmínky. 

Po mé argumentaci podepsal a tím mám zaplaceno 10 % kurzu. 

- Dana Chlupová, finanční poradce, Svitavy 

 

„Poznatky jsem si hned ověřil v praxi – hlavně finanční matematiku a 

popis otevřených podílových fondů. A výsledek? Klient po prezentaci 

zvýšil své cash flow o 250 % oproti první schůzce, celkem uzavřeme 6 

až 7 smluv a navíc, aniž jsem o to požádal, jsem dostal 2 doporučení!  

Kurz mi dává argumenty, které klienti chtějí a potřebují slyšet. O to s 

větší radostí si pořídím další programy, které jsou třeba zaměřeny pro 

začátečníky a zabývají se formou, jak klientům finanční plány podat.“ 

- Rudolf Herbst, manažer skupiny finančních poradců, Česká 

pojišťovna 

 

„Jsem nadšený výbornou úrovní lektorů a jejich empatickým 

přístupem k posluchačům. Uváděli příklady z praxe, každému umožnili 

si vše osobně spočítat (prožít). Určitě jsem si odnesl to nejlepší k 

pravidlům finančního plánování.“ 

- Ivo Slavík, Česká spořitelna, a.s. 

 

„Kurz odborných dovedností hodnotím na výbornou. Tolik skvělých 

informací za tak krátkou dobu mi zatím nikdo jiný neposkytl.“ 

- Pavel Baťka, finanční poradce, Česká pojišťovna 

 

"Vaše školení hodnotím jako velmi zdařilé a to nejen to poslední, ale 

všechny, které jsem absolvoval s Vaší společností. Většinu školení, 

které mám za roky práce za sebou, se již v různých obměnách 

opakovala, ale vaše byla jiná a co se týká investic, tak hlavně 

obsahem. Ale i pohled na pojištění, včetně penzijního, byl také jiný. 

Jsem rád, že jsem mohl být u toho." 

- Zdeněk Špaček, finanční poradce, Partner České spořitelny, a.s. 

 

Forma vzdělávacího programu: 

• 6denní kurz pro skupinu 12-24 

účastníků. 

• Kurz je rozdělen do 3 základních 

bloků: Finanční matematika 

prakticky, Investice, Úvěry a 

pojištění. 

• Mezi bloky jsou 2týdenní odstupy, 

pracovní rytmus tak není narušen a 

účastník má čas získané informace 

ihned trénovat v praxi. 

• 100 % praktické a použitelné 

informace. Účastník se dozví 

konkrétní rady, postupy, tipy, 

vyzkouší příklady a modelové situace. 

• Na konci každého tématu účastníci 

probírají typické námitky klientů a jak 

vhodně argumentovat. 

 

1. blok: Finanční matematika prakticky 

•  Jak atraktivně využívat 

makroekonomii při prezentacích u 

klientů 

• 3 vzorečky, se kterými si vystačíte 

v 95 % případů 

• Nejčastější poradenské chyby a jak se 

jim vyhnout 

 

2. blok: Investice 

•  Známé i méně známé výhody i 

omezení jednotlivých typů investic 

• Jak komunikovat s klienty, aby vaše 

investiční rady poslouchali a 

doporučovali vás i dalším lidem, kteří 

také potřebují s investicemi pomoct 

• Jak začít s investicemi u klientů, kteří 

s nimi nemají žádné zkušenosti.  

 

3. blok: Úvěry a pojištění 

• Co o hypotékách neví ani samotní 

hypotéční bankéři  

• Jak porovnat nákladovost 

hypotečního úvěru a úvěru ze SS 

• Správné odpovědi na otázky klientů 

typu „Jakou fixaci zvolit?“, „Jak 

dlouhou hypotéku si vzít?“, „Jaký je 

správný poměr vlastních/půjčených 

peněz v mém případě?“ atd. 

•  Jednoduchý postup pro nastavení 

odpovídajících pojistných částek 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete zvýšit odborné znalosti i u pracovníků vaší společnosti? 

Kontaktujte Ing. Petra Pavláska na tel. čísle +420 602 790 222 nebo emailové adrese pp@kfp.cz.  

Možná si ale říkáte, že s tím, co víte, si vystačíte. Ptáte se, jestli pro vás může mít tento 

vzdělávací program ještě nějaký přínos? 

 

Následující graf ukazuje výsledky zlepšení v jednotlivých oblastech finančního plánování v 

případě skupiny finančních poradců s velmi dobrou orientací v oboru. Mezi účastníky byli 

jak lidé s praxí 1 - 2 roky, tak i velmi zkušení poradci, kteří se v poradenském byznyse 

pohybují  15 let. (kurz Hard Skills, červen 2011). 

 

 

 

A než tento kurz skončí, můžete mít vaši investici zpátky... 

Z výsledků nedávného průzkumu mezi absolventy  tohoto vzdělávacího programu vyplývá, 

že v průměru 8 z 10 účastníků zaznamenalo zlepšené výsledky (zvýšení výtěžnosti, jistější 

argumentace atd.) již v průběhu programu a jejich investice se jim už zcela nebo částečně 

vrátila (kurz Hard Skills, červen 2011). 


