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Ako to celé funguje 
Individuálne on-line konzultácie sú  určené najmä tým z vás, ktorí  
oceňujete kvalitu, individuálny prístup a odbonosť. Máte radi svoju 
slobodu, nechete strácať čas cestovaním, zdĺhavým parkovaním a 
zložitým hľadaním termínu, ktorý by nenarušil vašu náročnú 
agendu. 

Vďaka technológiám získate nové vedomosti a inšpiráciu v pohodlí 
vášho domova, nech ste kdekoľvek na svete. Začať  môžete 
kedykoľvek, nie ste viazaný začiatkom programu. Skoré ranné alebo 
večerné termíny sú schodnou možnosťou pre každého 
zaneprázdneného človeka. 

Online konzultáca trvá 90 minút. Získavate koncentrovanú 
individuálnu pozornosť a obsah pripravený vám na mieru, bez 
odbočiek a tém, ktoré vás nezaujímajú.  

Namiesto jednorázového školenia dostávate za porovnateľnú cenu 
intenzívnejšiu podporu v trvaní niekoľkých týždňov, čo vám pomôže 
pri uvedení naučeného do vašej praxe, udržaní motivácie a 
dosahšovaní reálnych výsledkov. 
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Pre koho je vhodné? 
Pre ľudí, ktorí majú málo času, 
alebo veľa práce, a  nechcú  
alebo nemôžu stráviť celý deň 
na školení. Pre ľudí na cestách, 
žijúcich v zahraničí alebo 
jednoducho tých, ktorí majú 
radi svoju slobodu. 

Čo získate 
V prvom rade získate 
koncentrovanú pozornosť a 
odpovede či rady na mieru bez 
vyrušovania a odbiehania od 
témy. Ušetríte čas venovaný 
hľadaniu náhodných informácií 
z internetu a vyhnete sa 
zbytočným rizikám plynúcim z 
rozhodnutí, postavených na 
mylných domnienkach. 

Ako to prebieha? 
Spojíme sa cez Skype a 
vedieme video-hovor. Podľa 
potreby najdôležitejšie body z 
konzultácie pre vás zhrnieme 
písomne do prehľadného 
záznamu pre vaše budúce 
použitie.  

Ako sa prihlásim? 
Je to jednoduché, stačí si 
vybrať svoje školenie a poslať 
nám e-mail.

On-line poradenstvo 

http://www.dimensions.sk
mailto:office@dimensions.sk
http://www.dimensions.sk


Dimensions Consulting Services 2019 www.dimensions.sk

Dimensions Consulting Services www.dimensions.sk office@dimensions.sk

Plánovanie kariéry a zmena 
práce 

Nebaví vás to už v práci? Zhoršili sa vzťahy, máte 
pocit stagnácie či nedocenenia? Možno je načase 
to zmeniť, hlavne, ak už dlhodobejšie zažívate 
stres, bolí vás hlava alebo žalúdok a každú nedeľu 
večer máte nepríjemné pocity. Takto to nemá a 
nemusí byť! Počas svojej praxe som už videla 
mnohokrát, ako sa moji klienti dostali z na prvý 
pohľad bezvýchodiskovej situácie do úplne novej, 
oveľa lepšej práce.  

• Zmapovanie a zmeranie vašich kompetencií 
(silných stránok) formou štruktúrovaných 
rozhovorov a pomocou dôveryhodných testov 

• Analýza vzťahov na pracovisku a osobný 
koučing 

• Akčný SMART plán s konkrétnymi krokmi na 
dosiahnutie vášho kariérového cieľa 

• Testy a sebahodnotiace aktivíty 

Marketing pre malé firmy a 
podnikateľov  

Máte skvelý nápad, službu alebo produkt, chcete 
sa presadiť na trhu, vybudovať vlastnú spoločnosť 
alebo svoju značku? Získajte nový pohľad na svoje 
služby! 

• Ako pracovať so sociálnymi sieťami 

• Ako komunikovať so zákazníkmi 

• Ako nastaviť vzťahy s konkurenciou 

Poradenstvo pre začínajúcicích 
podnikateľov 
Namodelujte si,  či by váš nápad bol naozaj dobrým 
nápadom z podnikateľského pohľadu. Načrtnite si 
svoj biznis plán, diskutujte o ňom a ušetrite si more 
starostí a zbytočných nákladov. 

• Podnikateľský plán a ukazovatele úspechu 

• Ako si správne vybrať predmet  a formu podnikania 

• Prieskum trhu a konkurencie. Osvedčené metódy, 
ktoré vám môžu ušetriť veľa času a peňazí 

• Marketingové minimum: Princíp 4 Ps v praxi 

• Strategické minimum: PORTER, PESTLE, MAP, SWOT 
a iné užitočné rozhodovacie metódy 

• Finančné minimum: Investície a zdroje, kalkulácia 
nákladov a cenotvorba 

• Personalistické minium: zamestnávanie, zákonník 
práce, práva a povinnosti zamestnávateľa 

• Právne minimum: zmluvy, licencie, obchodný 
zákonník, vymáhanie pohľadávok, e-shopy, GDPR 

GDPR poradenstvo 

Zistite, aké sú vaše povinnosti vyplývajúce z 
nariadenia o ochrane osobných údajov. Objasníme si 
základné pojmy, ako prakticky implementovať 
požiadavky zákona na ochranu osobných údajov vo 
vašej spoločnosti.  

Obsahom konzultácie môže byť aj spätná väzba ku 
dokumentom, ktoré máte implementované. Služby 
zodpovednej osoby alebo vypracovanie GDPR 
dokumentácie sú samostatne ponúkanými službami.

On-line témy 
Vaše vedomosti, je to jediné, čo vám nikto nikdy nemôže zobrať.
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