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KONFERENCE FINANČNÍCH PORADCŮ 2018: 
 

Poradce vs. klient 
 
29. listopad 2018 / PRAHA / 5 sálů s programem 

 

Výjimečnost,	jinakost,	aneb	jak	v	
dnešní	době	uspět? 
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Petr Jan Křen 
 

Byznys mentor a kouč 
Autor transformačních a rozvojových programů 

pro firmy a jednotlivce   
MILIONOVÝ LEADER a VOLÁNÍ DUŠE 

Průvodce a organizátor partnerských seminářů, 
seminářů pro muže a pro ženy 
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	 Email: petrjankren@gmail.com 
	 Facebook: @milionovyleader.cz 

	 LinkedIn: linkedin.com/in/petrjankren 
	 www.petrjankren.cz 

 

Kontakty 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

Definice výjimečnosti 
 
Výjimečnost dříve 
 
Výjimečnost dnes  
 
Proč je důležité poskytovat výjimečnou službu? 
 
Jak na to? 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

Výjimečná služba a výjimečný přístup ke klientům a 
spolupracovníkům je jediným možným dlouhodobým garantem 
úspěchu. 
 
Být průměrný, dobrý, NESTAČÍ! Chcete-li dlouhodobý vztah, musíte 
být připraveni poskytnout více! 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
 

DŘÍVE: 
 
Ø  práce ve prospěch klienta 
Ø  komplexní služba FP (pojištění, bydlení, investice pod jednou 
střechou) 
Ø  analýza nákladů a příjmů, práce s finančním plánem 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
  

DNES: 
 
Ø  výjimečnost minulosti je normalitou dneška (hlavně technické věci) 
Ø  dnes důraz na zážitek, emoce, pocit 
Ø  co lidé chtějí? cítit se vámi dobře, mít pozornost, prožívat nevšední 
zážitky s „obyčejnými“ věcmi  
Ø  vede nás to k autenticitě, k pravdě – Mám rád lid? Chci pro ně 
takové věci? Dělá mi to radost? Dává mi to smysl a naplnění? 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
 

Jak na to: 

Ø  být jiný, výjimečný = být sám sebou, projevit svoji osobnost 
Ø  průměrný FP = nezajímavý FP 
Ø  návrat „k sobě“ – vlastní zdroje životní energie – celostní přístup k 
životu 
Ø  vyšší x nižší energie jako výchozí bod našeho přístupu k podnikání 
Ø  definice a žití vlastních hodnot, poslání a vizí 
Ø  sebeprezentace 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
 

Jak na to J : 

Ø  osobní konzultace u PJK 
Ø  pro jednotlivce a menší skupiny: účast v otevřeném cyklu 
seminářů transformačního a rozvojového programu Milionový leader 
Ø  pro firmy: cyklus seminářů Milionového leadera orientovaný na 
konkrétní potřeby vaší firmy 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
 

Moje VÝJIMEČNOST a přidaná hodnota: 

Ø  znalost podnikatelského prostředí 25 let (3 měsíce zaměstnán) 
Ø  znalost prostředí finančního poradenství 25 let 
Ø  historicky přes 3000 schůzek s vlastními klienty, vybudování 
struktury finančních poradců cca 800 lidí (20.000 oslovených),  
Ø  1,8 miliardy provizního obratu  
Ø  několikrát zásadní životní a podnikatelský „FUCK – UP“ - prožité 
nejen úspěchy, ale i významné učební životní lekce 
 
 
 



Dotazy	řečníkům:	finfest.cz/a3		

Výjimečnost, vyjímečná služba 

 
 
 

REFERENCE – majitelé, management firem: 

Ø  GOLDEN GATE CZ a.s. 
Ø  Synergy FG  
Ø  Explicit Invest 
Ø  Invest & Property Consulting a.s. 
Ø  Orego 
Ø  Smart Consulting 
Ø  celá řada leaderů na osobních konzultacích 
Ø  desítky leaderů a majitelů firem na finančně poradenském trhu J 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
 
 

Cyklus šesti seminářů transformačního a rozvojového programu 
Milionový leader pro jednotlivce a malé skupiny  

 
Bližší informace: 

10.12.2018  
15.00 – 18.00 

Vila Lucis, Pod Habrovou 8, Praha 5, Barrandov 
Registrace na toto info setkání: www.petrjankren.cz 
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Výjimečnost, výjimečná služba 

 
 
 

 
 

PŘEJI VÁM HODNĚ ÚSPĚCHŮ PŘI HLEDÁNÍ VLASTNÍ 
VÝJIMEČNOSTI A ŽITÍ VÝJIMEČNÉHO ŽIVOTA 

J 
TĚŠÍM SE NA VIDĚNOU 

 
 



Dotazy	řečníkům:	finfest.cz/a3		

	 Tel: 602 284 221 
	 Email: petrjankren@gmail.com 
	 Facebook: @milionovyleader.cz 

	 LinkedIn: linkedin.com/in/petrjankren 
	 www.petrjankren.cz 

 

Kontakty 


