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0 čem to dnes bude? 
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• Proč někteří poradci/manažeři jsou úspěšnější ve 25 
a jiní až okolo 40-50 let?

• Dozvíte se, v čem je „systém vzorů“ nebezpečný a 
jak ohrožujeme sami sebe (i své děti).

• Jaké 3 způsoby myšlení klienti používají a čím je 
zaujmout.

• Kteří lidé jsou na sociálních sítích jen „pozorovatelé“ 
a co je tím důvodem?
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0 čem to dnes bude? 
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Také vám říkali, že každé obchodní jednání má začít nezávazným 
rozhovorem? Dozvíte se, kdo to nesnáší a naopak u koho to je 
výhoda.

Jak rychleji a vědomě dosáhnout úspěchu v práci, kterou děláte?

Jak ve velmi krátkém čase zvýšit měřitelně svoji úspěšnost 
v prodeji i při získávání a vedení lidí?

Zda ovládáte svůj mozek, nebo ovládá on vás?
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Můj příběh 
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6 let 
Finanční poradce
Manažer skupiny
Regionální ředitel

21 let 
Lektor
Poradce
Kouč

27 let podnikatel 
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Jaký příběh BYL, JE
a BUDE ten VÁŠ??

5

Kdo a jak ovlivňuje naše 
příběhy?
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Kdo a jak ovlivňuje naše 
příběhy?

- Rodina a škola

- Vzory

- Lidé, kteří nám dávají práci

- Trenéři, lektoři, kouči,…

../Documents/Aktivni%CC%81/PMA/2018/FINFEST/S%CC%8CKOLA.pptx
../Documents/Aktivni%CC%81/PMA/2018/FINFEST/VZORY.pptx
../Documents/Aktivni%CC%81/PMA/2018/FINFEST/BAT%CC%8CA.pptx
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„Doporučuji Vám tuto 
vyváženou, bezpečnou
a tradiční investici.“

Co jsou důvody toho, že některý klient 
koupí a jiný ne (i když mu říkáme stejné 
informace)?

Promyslím to.

Tohle nechci. Chci 
něco s vyšším 
výnosem, i rizikovější.

Když to říkáte, tak to
bude asi dobré.
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Dělám, ale nerozumím důvodům PROČ?

DĚLÁM JAK NEJLÉPE UMÍM

Mé jednání na náhodu 

Zkouším nový přístup, hledám, čerpám ze 
zkušeností, ale 

STÁLE NEVÍM PROČ??
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o Každý člověk je individualita, očekává 

odlišný přístup

o Každý člověk reaguje na jiné podněty 

(motivy)

o Univerzální přístup je přístup „na náhodu“
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o Co jsou důvody odlišného chování

a jednání lidí

o Jak využít svého potenciálu pro úspěch?

o Jak lze „vědomě“ a rychleji zvýšit úspěšnost 

v práci kterou dělám, v osobním životě,…
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Co jsou limity našeho růstu?

„Systém pokus – omyl“
„Systém vzorů“

„Univerzální a obecné postupy, 

které vedou obvykle pouze 

k průměrným výsledkům“
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Co jsou důvody toho, že nejsme stejní?
Jak můžeme „změřit“ potenciál?
Jak zvýšit úspěšnost……?

"Příroda vybavila člověka

třemi mozky, které i přes
velké rozdíly ve stavbě a 
funkci spolupůsobí a musí tedy
mezi sebou komunikovat.„

Paul MacLean – antropolog, výzkumník mozku 
a lidského chování
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Jak být „vědomě“ úspěšnější?
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Jaké 3 způsoby myšlení klienti používají a čím je zaujmout.

Jak ve velmi krátkém čase zvýšit měřitelně svoji 
úspěšnost v prodeji, nebo při získávání a vedení lidí?
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Zde je jednoduchý příklad odlišného vnímání stejné situace osobnostně 
odlišných lidí. Už zde se velmi často rozhoduje o nákupních sympatiích, nebo 

antipatiích:

Také vám říkali, že každé obchodní jednání má začít 
nezávazným rozhovorem? Kdo to nesnáší a naopak 
u koho to je výhoda.
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Co je důležité 
… uvědomit si, že ať chceme, nebo 
ne, každý z nás celý život prodává
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…prodáváme produkt, službu, nápad, 
úkol, spolupráci, sami sebe,…..



STRUCTOGRAM®

Někdo prodává více 
úspěšně, někdo méně 
úspěšně
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….vědomě, nebo na náhodu?
Dokážete rychle odhadnout, jaký „mozek“ převažuje 

u vašich zákazníků a podle toho zvolit úspěšnou strategii?
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Další příklad, jak získat indicie 
k tomu, kdo vás na schůzce čeká
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Kteří lidé jsou na sociálních sítích jen „pozorovatelé“ 
a co je tím důvodem? Zde pravděpodobně dominuje 

„neocortex“



STRUCTOGRAM®18

…u tohoto člověka pravděpodobně dominuje
tzv. „malý mozek“
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Jak rychleji a vědomě dosáhnout 
úspěchu 

v práci, kterou děláte, v osobním životě?

Švýcarská metoda STRUCTOGRAM® vás
ve 3 KROCÍCH vašemu úspěchu může 

rychleji posunout.
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Co dnešní doba žádá…..

Nástroje, metody, techniky,….které 

jsou:

- Jednoduché

- Efektivní a funkční

- Ihned využitelné v praxi
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Úspěch při prodeji/vedení lidí
má 3 předpoklady

Individuální klíčové předpoklady 
pro prodej/ vedení
(KDO JSEM JÁ?)

21

Charakteristické osobnostní 
rysy zákazníků/spolupracovníků
(KDO JSOU ONI A JAK JE POZNAT?)

Specifická znalost potřeb a motivů
zákazníků 
(JAK MOTIVOVAT KOUPI/KE SPOLUPRÁCI?)
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Ahoj Lukáši,
tak jak se Ti žije se Structogramem? Máš nějaké konkrétní „zážitky“?

Ahoj Milane,
konkrétní zážitek je takový, že jsem tento měsíc udělal svou rekordní produkci:-)))
Děkuji Ti.
S přátelským pozdravem a úctou

Lukáš Trs

https://www.youtube.com/watch?v=4HltzrDjelc

https://www.youtube.com/watch?v=4HltzrDjelc
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Pokud byste i vy znali
svůj vrozený osobnostní potenciál a svá 
omezení/limity pro práci kterou děláte.

Pokud byste dokázali nejpozději do 2 minut 
odhadnout osobnost 

zákazníka/spolupracovníka (CO SI MYSLÍ A 
CO CÍTÍ) a podle toho zvolili „vítěznou“ 

strategii,

JAKÝ PŘÍNOS BY TO PRO VÁS MĚLO?
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TO VŠE MÁTE ŠANCI OVĚŘIT - více na 
www.pma.cz

24. 1. 2019 v Praze

http://www.pma.cz/
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Více na www.pma.cz

FINFEST

Sleva 1.500,-Kč

http://www.pma.cz/
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Kontakt pro další informace
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Milan Zajíček
Master Trainer Structogram® pro ČR a SR 
Majitel společnosti Pražská manažerská akademie, s.r.o.

Tel.: 602 131 031
Email: milan.zajicek@pma.cz
www.pma.cz
www.structogram.cz

mailto:milan.zajicek@pma.cz
http://www.pma.cz/
http://www.structogram.cz/

