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VYBERTE SI Z NAŠÍ
JARNÍ NABÍDKY
OTEVŘENÝCH
KURZŮ SOFT SKILLS

Více informací o kurzech
se dozvíte na www.dvi.cz
nebo u Mgr. Veroniky Feixové:
+420 601 374 272,
veronika.feixova@dvi.cz

CHCETE
ROZVINOUT
SVŮJ
POTENCIÁL?

HLEDÁTE KURZ,
KDE SE DOZVÍTE
PRAKTICKÉ
INFORMACE,
A JEŠTĚ K TOMU
SI HO UŽIJETE?

KURZ PREZENTAČNÍCH
DOVEDNOSTÍ PRO POKROČILÉ
4. 3. 2020

4 250 Kč

KURZ OSOBNOSTNÍ
TYPOLOGIE
18. 5. 2020

4 250 Kč

Chcete se seznámit s hlavními zásadami přípravy na
projev před mikrofonem? Potřebujete rozebrat strukturu
prezentace vzhledem k potřebám publika? Nabízíme Vám
kurz Prezentačních dovedností pro pokročilé, po jehož
absolvování budou vaše prezentace sebevědomé a osobité
a diváci si dobře zapamatují předávané informace.

Chcete si osvojit techniky efektivního jednání s lidmi
kolem Vás? Chcete být úspěšný při budování a řízení
týmu a vytváření dobrých vztahů s klienty? Přijďte
k nám na kurz Osobnostní typologie a zjistěte proč si my
lidé někdy nerozumíme a kudy z toho vede cesta ven.

KURZ TIME MANAGEMENT
A STRESS MANAGEMENT

KURZ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

16. 4. a 17. 4. 2020

7 580 Kč | 2 dny

Chcete mít svůj čas pod kontrolou? Potřebujete se
efektivněji přibližovat svým cílům? Nedaří se Vám
účinně hospodařit se svou energií? Chtěli byste se
dostávat do psychické pohody bez ohledu na vnější
okolnosti? Vyzkoušejte si techniky na posílení stresové
odolnosti a naučte se řídit svůj čas na našem kurzu Time
managementu a Stress managementu.

18. 6. 2020

3 790 Kč

Chcete lépe porozumět nejen tomu, "co" ostatní říkají,
ale také "proč" to říkají? Chtěli byste se naučit přizpůsobovat svůj styl komunikace tak, aby byl pro druhou stranu
lépe pochopitelný? Nevíte, jak hledat cesty pro zlepšení
podmínek, aby nevznikaly nežádoucí konflikty? Nabízíme
Vám kurz Efektivní komunikace a řešení konfliktů.

Při objednání 3 a více účastníků sleva 5 až 10 %.
Ceny uvedeny bez DPH.
Objednávka je závazná po uhrazení zálohové faktury.

