
 
 

Chcete odovzdávať éterické oleje ďalej, a to s ľahkosťou a radosťou? 

Srdečne vás pozývame na tréning prezentačných zručností 

 

Úspešná voňavá lekárnička 
 

Cyklus 6-tich webinárov, vždy v stredu od 8:30 do 9:40 hod  
(plus 80 minút týždenne hocikedy), začíname 5. septembra 2018. 

  
Čo sa naučíte: 
● Ako sa zbaviť trémy - jej príčin. 
● Ako otvoriť lekárničku a zaujať. 
● Upratať myšlienky, vytvoriť cieľ a 

štruktúru prezentácie. 
● Presvedčivosť - ako podať fakty, príbehy, 

výhody, tzv magická formulka. 
● Čo poslucháčov naozaj zaujíma: ako to 

zistiť a ako o tom hovoriť. 
● Ako udržať vysokú energiu reči: 

spomaľovače a zrýchľovače. 
 

● Ako sa pripraviť na otázky poslucháčov. 
● Ako si poradiť s nepríjemnými otázkami. 
● Čo priniesť, čo urobiť pred a po.  
● Aké produkty prezentovať. 
● Ako vyvolať záujem o konkrétny produkt. 
● Kde  získať veľa podpory a inšpirácie 
● Reč tela. 
● Ako sa na seba naladiť pred lekárničkou. 

Ako dať zo seba to najlepšie v pohode a s 
ľahkosťou. 

 
Ohlasy absolventov: 
Webinar bol velmi praktický a spoznala som aj tváre k menám. // Donútil ma sadnúť a urobiť si ciele. Je to 
hneď iný pocit. // Všetko to boli veci z praxe. Páčilo sa mi otvorené zdieľanie a možnosť sedieť doma v 
obývačke. //Toto je pre mňa na Doterre vzácne, možnosť zdokonaliť sa nenásilným spôsobom, a to  aj ľudsky! 
Magická formulka. // Práca s energiou “vonku a vo vnútri”. Moja komunikácia je ľahšia, stabilnejšia, jasnejšia.  
 
Čo je to za program? Rozvíja prezentačné 
zručnosti, postoje a vnútornú pozornosť. 
Upozornenie: aby ste z programu vyťažili 
maximum, rezervujte si vždy 2x 80 minút: 
jedny na spoločnú prácu a jedny na individuálnu 
prácu - naozaj sa to oplatí! (budú aj odmeny). 

Vaša lektorka: Irena Ritomská, Terapeutka The 
Journey, dlhoročná lektorka Dale Carnegie - 
prezentačných a obchodných zručností, AHA 
programov na sebaprijatie a objavovanie 
vnútornej sily. Učí aj Vzťahové večera a kurz pre 
psychológov na FF UK. www.mojaterapeutka.sk. 

 
Čo treba urobiť:  
Objednajte si účasť na adrese:  
Príspevok na kurzovné: Max počet účastníkov je 12.   

 

http://www.mojaterapeutka.sk/

