
délka 1 sezení:  1,5-2 

hodiny

cena za 1 sezení: 

1000,- Kč

SPECIÁLNÍ nabídka: 700,- 

Kč/sezení  - viz Podmínky 

NLP konzultací

délka 1 sezení:  1,5-2 

hodiny

cena za 1 sezení: 

1000,- Kč                

(2. sezením 

počínaje)

1. sezení 500,- Kč 

(viz podmínky 

koučování)

SPECIÁLNÍ nabídka: 700,- 

Kč/sezení (2. sezením 

počínaje) - viz Podmínky 

koučování

délka 1 sezení:  1,5-2 

hodiny

cena za 1 sezení: 

1000,- Kč

SPECIÁLNÍ nabídka: 700,- 

Kč/sezení  - viz Podmínky 

poradenství a tréninků

Název 

přednášky/cyklu 

přednášek

Délka 1 přednášky
Aktuální cena 

jednotlivci
Cena zahrnuje

Název semináře Délka semináře
Aktuální cena 

jednotlivci
Cena zahrnuje

Délka 1 přednášky Cena

Cena za celodenní 

seminář (cca 7 

hodin)

Bonusové 

certifikáty
Cena nezahrnuje Cena zahrnuje

cca 3 hodiny
500,- Kč/osoba a 

přednáška

lektora, technické 

vybavení, popř. materiál 

pro účastníky   

max. 2 hodiny
400,- Kč/osoba a 

přednáška

Podrobné informace viz 

Speciální nabídka pro 

skupiny

1500,- Kč/sezení

Aktualizace k 1. 1. 2019

viz Termíny akcí 3 hodiny
600,- Kč/osoba a 

přednáška

viz Termíny akcí 1 den (10.00-17.00)
1800,- Kč/osoba a 

seminář

NLP konzultace a poradenství 

Koučovací programy pro veřejnost

Rozvoj osobnosti

Vzdělávání pro obchodníky

Vzdělávání pro manažery

Nabídka vzdělávání pro firmy a podnikatele

Nabídka pro Rodinná/Mateřská centra, školy, Kluby seniorů, jiné kluby či spolky apod.                                                                                  

(v  případě zakoupení  akce pro 4 a více osob)

Dopravu - do 30 km 

zdarma; nad 30 km: 

6,- Kč/km; 

Občerstvení pro 

účastníky, pronájem 

prostor

Bonusové certifikáty a mimořádné nabídky 

Bonusové certifikáty jsou odměnou za včasnou 

platbu, popř. za jinou akci vypsanou přímo u 

vypsaného termínu semináře. Najdete je u 

vybraných akcí v záložce "termíny".                                                  

Pokud je vypsána nějaká další mimořádná 

nabídka, najdete její podmínky vždy u 

příslušného semináře v záložce "termíny".

Specializované poradenství a tréninky

lektora, materiál, 

malé občerstvení, 

školící místnost, 

technické vybavení

Bonusové certifikáty a mimořádné nabídky 

Bonusové certifikáty jsou odměnou za včasnou 

platbu, popř. za jinou akci vypsanou přímo u 

vypsaného termínu přednášek. Najdete je u 

vybraných akcí v záložce "termíny".                                                    

Pokud je vypsána nějaká další mimořádná 

nabídka, najdete její podmínky vždy u příslušné 

přednášky v záložce "termíny".

Přednášky pro veřejnost

Semináře pro veřejnost

lektora, materiál, 

malé občerstvení, 

školící místnost, 

technické vybavení

Tréninkové programy

Vzdělávací výcviky

Veškeré podrobnosti k nabídce a dalším možnostem vzdělávání pro firmy a podnikatele 

najdete v záložce Pro firmy a podnikatele na https://www.aulk-vzdelavani.cz/seminare-pro-

firmy/. Konečná cena je vždy sjednána se zákazníkem na základě předchozí domluvy, dle 

rozsahu a náročnosti zpracování. O všem se dá mluvit a vše se dá domluvit.

Oblast zájmu

Koučovací programy

Při dlouhodobé 

spolupráci Bonusové 

certifikáty, viz 

Ceník/Nabídka pro 

skupiny

1600,- Kč/osoba a 

seminář

Cena a podmínky

Podmínky najdete v záložce Koučovací programy pro firmy a 

podnikatele na http://www.aulk-vzdelavani.cz/seminare-pro-

firmy/koucovaci-programy-pro-firmy/


