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Témy na 
webinár 5

Predajná komunikácia



Meditácia 
- dvojitej 
pozornosti

Mať rád sám seba

Keby nebolo treba nič meniť?



Dnes sa dozviete
1. Čo ste si zapamätali
2. Tajomstvá reči tela
3. Ako presvedčivo pochváliť produkt
4. Ako reagovať na podpásové otázky
5. Ako reagovať na námietky - 

pokračovanie



Čo sme si zapamätali? 

1. Príprava
2. Silový postoj
3. 4 otázky - zisťovanie potrieb
4. Od potreby k riešeniu
5. Magická
6. 5 typov otvorení
7. QaA: vedenie, hra energií



REČ TELA



REČ TELA
1. Uvedomovať si telo
2. Očný kontakt
3. Pevne na dvoch nohách
4. Nehrbiť sa, vzpriamene, energia
5. Nespájať ruky, nezakladať
6. Uvoľnené ruky, gestá
7. Pevné podanie ruky



Predstavenie produktu
1. Úvod - potreba poslucháča
2. Fakt o produkte         

(jedinečný, pozitívny, pre poslucháča)

3. Výhoda (na základe faktu) 
4. Využitie (o poslucháčovi) ALEBO
5. Príbeh (z vašej zbierky)



Predstavenie produktu
2 fakty o EO CITRON

2 fakty o EO 
LEVANDULA 2 fakty o EO MATA

zastavuje krvácanie z nosa ale aj z 
reznej rany, krasne cisti lep z 
nalepiek

popalenina, ranky atd. 
Je popisanych asi 250 druhov a 
niektora ukludnujuco ina naopak

neoporuca sa pouzivat Matu pre 
zeny co chcu otehotniet, pri bolesti 
hlavy

dezinfikuje a cisti priestor, detom 
sa pomaha koncentrovat pri uceni

potlaca svrbenie na pokozke, 
ukludnuje

povzbudzuje, pomaha pri 
bolestiach bruska u deti

rozpúšťa ropné látky v tele, čistí 
škvrny i žuvačku

okamžite zastaví krvácanie, 
upokojí popáleniny, účinná pri akné

pri cestovnej nevoľnosti, bolesti 
hlavy z napätia, ochladzuje o 2°C

Má antidepresívne vlastnosti. 
Získava sa lisovaním oplodia za 
studena.

Ovplyvňuje nervový systém. 
Posilňuje tvorivosť.

Pozitívne pôsobí na tráviaci 
systém. Môžeme ju použiť 
vnútorne, lokálne, alebo difuzovať.
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Podpásové otázky

1. Otázka sa týka …
2. Fakt (o produkte, firme)
3. Výhoda (pre poslucháčov!)
4. Naspäť k otázke

Hovoríme k poslucháčom, nie k autorovi ot.



Námietky

1. Vankúšik, parafráza (chápem, respond - 
aj emocionálny, to je zaujímavé, hm)

2. Povedz mi o tom viac
3. Ak by sme toto vyriešili, potom čo ešte 

by ti bránilo/by stálo v ceste. (vráť sa 
na bod 1, aj tri krát)

4. Odpovedz: súhlas, odmietnutie, 
vysvetlenie. (zatiaľ nie v dom. úlohe)



zhrnutie

1. Ktoré dve veci vám 
boli užitočné? 

2. Ako a kedy ich 
využijete? 



Štruktúra prezentácie - domáca úloha
1. Veľké otvorenie - potreba poslucháča
2. Fakt
3. Výhoda
4. Príbeh
5. Záver - Magická formula
6. QaA (môžeš aj celú)

č



domáca úloha
1.Video DO STREDY

Príbeh (1) iný (2)ako vždy, reálny

2.Komentuj videá Čo sa podarilo, Čo 
zlepšiť

3.DVA rozhovory s opačným názorom 
(tréning námietok, len zisťovanie)



Čo bolo dnes užitočnÉ  - náš kurz

1.Ruky - pozdĺž tela (občas)
2.Príprava v poradí jadro, úvod, záver
3.Námietky trénovať, vypýtať si - výzva!
4.Reč tela - význam a čo nerobiť
5.Pozorovať svoje video s otázkou: Ako to môžem byť ešte 

viac ja? Moje posolstvo?
6.Fakt - čo je fakt, čo nie je.
7.Štruktúra F - V - P. (Fakt - Výhoda - Príbeh/Použitie)



Čo bolo dnes užitočnÉ - minulý kurz

1.Otázka na dôležitosť - nachádza sa aj vo welness 
konzultácii - pomáha uvedomiť si a UROBIŤ KROK

2.Otázky na začiatku lekárničky - ako ľahko prilákajú 
pozornosť, preklenú rozpaky. Lebo si uvedomia, že to je 
o nich a pre nich.

3.Trénovať pozitívnu reakciu pri koučovaní zručností 
(oceniť + ukázať, čo je možné urobiť inak)  



nabudúce

● Vedenie ľudí: Tréning zučností
● Naladenie na seba pred prezentáciou
● Ako urobiť dobré slajdy
● Námietky - dokončenie
● Tréning: F-V-P, námietky, podpásové ot.


