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E-LEARNING VYJEDNÁVÁNÍ 

Co je to E-learning Vyjednávání? Představte si rušné tržiště. Je zde řada stánků s nejrůznějším 

zbožím a u každého z nich stojí obchodník. Chvíli se rozhlížíte, pak zahlédnete to, pro co jste přišli, 

a zeptáte se obchodníka na cenu. Suma, kterou vyřkl, se Vám zdá vysoká, začnete proto o ceně 

vyjednávat. Po chvíli odcházíte se zbožím v ruce a s dobrým pocitem, že jste vyjednal/a lepší 

cenu, než Vám původně nabídl. Ještě než opustíte stánek, všimnete si, že pro to samé zboží přišel 

někdo jiný. Chvíli diskutuje s obchodníkem a pak odchází s tím samým zbožím, ale, nemůžete 

uvěřit svým očím, zaplatil pouze poloviční cenu, než vy! Napadá Vás: „Jak to udělal!? To chci umět 

taky!“ Přesně pro Vás jsme připravili kurz vyjednávání. 

NABÍDKA PRO FIRMY 

NABÍDKA PRO JEDNOTLIVCE 

JAK TO FUNGUJE? 

Vyjednávání je dovednost, která se hodí především zaměstnancům: 

 Kteří přichází do přímého kontaktu s klienty. 

 Kteří vyjednávají o cenách s dodavateli. 

 Kteří domlouvají smluvní podmínky s partnery. 

 

Dovednost vyjednávání se, samozřejmě, v konečném důsledku hodí úplně každému. Používáme ji 

jak v pracovním, tak v osobním životě, aniž si to uvědomujeme. 

E-learningový kurz vyjednávání Vám nabízí jednoduchý způsob, jak vzdělat i větší množství 

zaměstnanců, aniž by Vaši zaměstnanci museli opouštět pracoviště. Jediné, co k tomu potřebují, je 

počítač a internetové připojení. 

Vaši zaměstnanci se naučí jak správně a efektivně vyjednávat. Pomocí interaktivních úloh, 

reálných příkladů a studijních textů si osvojí znalosti, které jsou nezbytné pro každého 

vyjednavače. 

http://cooperation.cz/cz/e-learning/e-learning-vyjednavani/firmy/?d=1
http://cooperation.cz/cz/e-learning/e-learning-vyjednavani/jednotlivci/?d=1
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Mezi hlavní výhody e-learningového kurzu patří: 

 Cena – je levnější než prezenční kurzy. 

 Místo - pracovníci nemusí opouštět kvůli studiu pracoviště. 

 Flexibilita - každý může procházet kurzem svým vlastním tempem. 

 Měřitelné výsledky - získáte měřitelný přehled o tom, jak si který z Vašich zaměstnanců v 

kurzu vede. 

 

Máte zájem si náš kurz zdarma vyzkoušet? Podívejte se na naši ukázkovou verzi nebo si kurz 

rovnou objednejte. 

MÁTE ZÁJEM? 

Napište nám! 

 

http://www.cooperation.cz/moodle/

