
Pozvánka na odborné, inspirativní setkání 

Vážení obchodní přátelé, 

 

na základě vašich přání vám přinášíme další inspirativní setkání zaměřené na aktuální trendy a témata, která se nyní v oblasti 

obchodu, managementu a vzdělávání na trhu diskutují, navíc zpříjemněné ochutnávkou moselského a unikátního Rieslingu. 

 

• Solution selling – jak nové technologie a méně lidí ovlivňují budoucí podobu prodeje? Jak být v dnešní době  

     v prodeji ještě efektivnější a získávat větší zakázky?  

• Oxford koučování – proč mají studenti Oxfordu po skončení studií zajištěnou velmi dobře placenou práci?  

     V čem se liší přístup Oxfordu k rozvoji  lidí a jejich zlepšování? 

 

Pokud máte rádi novinky, udržujete si přehled, co se na trhu děje a zároveň jste zvídaví, prosím, přijměte naše pozvání.  

Navíc se dozvíte zajímavosti o ušlechtilé odrůdě Riesling a můžete objevit malebná zákoutí regionů Mosel, Rheingau, Pfalz, 

Wachau, či Mikulovska a Znojemska. Také můžete ochutnat i unikátní Riesling z výsadby roku 1896!, který není běžně dostupný.  

A mezi sebou porovnat tichá i šumivá vína –  z této odrůdy. 

 

15.03. 2018 v 18:00 hod v Gentleman salonku ve funkcionalistických prostorách pražského Mánesu. 

 

Výše uvedenými pracovními tématy vás provede pan Pavel Procházka, ředitel společnosti Palatinum. Podělí se s vámi  

o zkušenosti a best practices, se kterými se na trhu ve své každodenní práci již přes 20 let potkává. Velmi otevřeně s vámi 

prodiskutuje aktuální problematiku i možnosti, jak s danými trendy efektivně pracovat a vytěžit z nich maximum.  

A také, které osvědčené tipy a praktická doporučení opravdu fungují a přinášejí výsledek. 

 

V rámci naší dlouhodobé spolupráce máte na tato setkání vstup zdarma. Pokud chcete vzít vašeho partnera / partnerku, vezměte 

ho / ji s sebou a užijte si hezký večer. 

 

Cestou za Rieslingem vás provede Ivo Dvořák,  

Vice prezident Asociace sommelierů ČR.  

 

Pevně věříme, že vás pracovně odpočinkový program  

nadchne a přijdete si poslechnout aktuální témata, která  

se živě na trhu diskutují.  

 

Budeme se na vás těšit. Tým Palatinum.  

 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

• Čtvrtek 15.3.2018, od 18.00 hodin  

• 18.00 – 19.30 hod – prezentace Pavla Procházky 

• 19.30 – 22.00 hod – cesta za Rieslingem 

• Lounge Bar Mánes, Gentleman salonek, Budova Mánes, 

Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1 

• Dress code: Smart casual 

• Přihlaste se prosím do 7.3.2018  u Veroniky Martinovské, 

martinovska@palatinumcampus.cz, +420 778 477 146. 

mailto:martinovska@palatinumcampus.cz

