
Ponuka interaktí vnych 

komunikac ny ch workshopov  

 
1. modul – Vnu torne  nastavenie obchodní ka 
 
Za mer – sformulovanie za meru       Cieľ: Nastavenie sa na obchodne  jednanie,   
            stanovenie si priorí t. 
Techniky na odbu ranie stresu         Cieľ: Vystupovať pokojne a serio zne. 
Artikulac ne  a hlasove  techniky       Cieľ: Podporiť leps iu vy slovnosť a zrozumiteľnosť. 

2. modul – Telefonovanie 
 
Prí prava pred telefonovaní m     Cieľ:  Hlasova  prí prava a pla novanie rozhovoru. 
Pravidla  efektí vneho telefonovania   Cieľ:  Spoznať za konitosti ako viesť telefona t, aby  
         bol pre obidve strany vy hodny . 
Techniky efektí vneho telefonovania   Cieľ:  Spoznať techniky zvys uju ce predaj, techniky su  
         zamerane  na budovanie vzťahu s klientom. 
         Techniky: Aktí vne poc u vanie, ja-vy roky,  
         sendvic ova  spa tna  va zba, verba lne zlaďovanie 
         sa, pouz í vanie krite rií , pokazena  gramoplatn a 
S truktu ra telefona tu     Cieľ:  Zabezpec iť hladky  priebeh servisu cez telefo n. 
Chyby pri telefonovaní      Cieľ:  Spoznať neefektí vne formula cie a nebezpec ne . 

3. modul – Zvla danie na mietok 
 
C o je to na mietka     Cieľ:  Porozumieť na mietkam a do vodom, prec o sa 
         objavuju . 
Efektí vne nastavenie na na mietku  Cieľ:  Vní mať na mietku ako pomocní ka pri vytva raní  
         obchodu.  
Pra ca s ra mcami      Cieľ:  Porozumieť, ako sa pomocou ro znych uhlov 
         pohľadu da  pracovať s na mietkou. 
Techniky prera mcovania    Cieľ:  Nauc iť pracovať s uhlami pohľadov, vedieť  
         meniť uhol pohľadu klienta. 

Otvorena  hra sa venuje tvorbe a vzdela vaniu prostrední ctvom hravy ch, interaktí vnych 

komunikac ny ch tre ningov pre firmy a jednotlivcov. Firemny m klientom ponu kame moz nosť 

zostaviť si tre ning podľa vlastny ch s pecificky ch potrieb. Niz s ie uva dzame prí klady modulov, 

ktore  je moz ne  vza jomne kombinovať. Ak vas im potreba m nevyhovuje z iaden z nich, 

mo z eme pre va s pripraviť novy  modul, priamo s ity  vas ej situa cii a potreba m.  
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4. modul – Efektí vne vedenie stretnutia 
 
Prí prava na stretnutie     Cieľ:  Naladiť sa na stretnutie a na komunikac ne ho 
         partnera, zbaviť sa zbytoc ne ho stresu. 
Vytvorenie prve ho dojmu    Cieľ:  Zanechať dobry  prvy  dojem ako za klad  
         budovania vzťahu. 
         Techniky: neverba lny pozdrav, tre ning podania 
         ru k, c í tanie neverba lnych signa lov a zlaďovanie 
         sa 
Verba lna a neverba lna komunika cia  Cieľ:  Porozumenie verba lnym a neverba lnym  
         signa lom komunikac ne ho partnera, efektí vne 
         zvla dnutie vlastnej verba lnej a neverba lnej  
         komunika cie. 

5. modul – C í tanie rec i tela 
 
Za sady a pravidla  c í tania rec i tela  Cieľ:  Spoznať za konitosti c í tania rec i tela. 
Emo cie a c í tanie rec i tela    Cieľ:  Obozna miť sa so spu s ťac mi emo cií  a ich  
         prejavmi v rec i tela. 
Interaktí vny tre ning c í tania rec i tela  Cieľ:  Zvy s iť citlivosť a presnosť pri c í taní  rec i tela. 

6. modul – Ako nemanipulovať a nebyť manipulovany  
 
Rozpoznanie manipula cie     Cieľ:  Nauc iť sa detekovať manipula ciu v bez nom  
         z ivote, zvy s iť citlivosť na manipula ciu. 
Pra ca s vnu torny m nastavení m    Cieľ:  Uvedomiť si svoje vnu torne  nastavenie  
         a aktí vne s ní m pracovať. 
Zvolenie efektí vnej reakcie    Cieľ:  Nauc iť sa bra niť manipula cii a reagovať  
         na n u asertí vnym spo sobom. 

7. modul – Spolupra ca v tí me a predcha dzanie konfliktom 
    (teambuilding) 
 
Hravy m spo sobom zleps iť komunika ciu v tí me c i vo firme 



Ponuka interaktí vnych 

komunikac ny ch workshopov  

 

Spolupracovali sme 

“Mladý tím zo spoločnosti Otvorená hra ma veľmi milo prekvapil svojou profesionalitou, prístupom a inovatívnymi 
metódami výučby. Bolo to pre mňa a podľa reakcií aj pre celý tím bankových poradcov veľmi prínosné a inšpirujúce 
stretnutie. Odporúčam … !“ 

Ing. Milan Ondrej 
Riaditeľ odboru marketingu a riadenia regiona lnej siete, Privatbanka 

 “Mám rád otvorenú a priamu komunikáciu. Myslím, že nie je fér hrať sa s emóciami druhého v snahe dosiahnuť svoj 
cieľ. Nechcem, aby to niekto robil so mnou a ani ja nechcem byť taký voči druhým. Na kurze som sa naučil presnejšie 
a rýchlejšie zbadať rôzne manipulačné techniky a viem na ne teraz pokojnejšie a účinnejšie reagovať. Páčilo sa 
mi prirodzené vystupovanie lektorov a ich vysoká profesionalita. Praktické cvičenia boli vynikajúce.” 

Ivan Ježík 
Riaditeľ Voices n.o. 

“Osobne ma najviac zaujal interaktívny workshop na tému manipulácia - mal všetko, čo si zaslúžilo môj čas - Kopec 
dobrých rád, nevtieravé praktické cvičenia a priestor na zamyslenie. Jasná vízia a veľa entuziazmu. Chalanom z 
Otvorenej hry naozaj fandím.”     

Mária Gablíková 
CEO spoloc nosti Emotion ID 

“V dobe, kedy je komunikácia absolútne kľúčovou pre rast ako jednotlivca, tak i spoločnosti, často navštevujeme rôzne 
prednášky, workshopy a hackatony. Ale samotnej schopnosti vyjadrovať sa tak, aby nám bolo porozumené a zdelili sme 
naše posolstvo, už nie. Práve preto som bola veľmi rada, že trojica týchto mladých ľudí sa zamerala práve na oblasť 
dorozumievania sa a primeraným pútavým spôsobom vie naučiť azda každého, ako komunikovať nielen na pracovných 
stretnutiach, ale i v súkromí.” 

Ivana Laila Drobná 
Maker vo VECTARY 

“Zaujímavý workshop, ktorý mi pomohol lepšie komunikovať pri networkingu, s poukázaním na chyby, ktorým sa treba 
vyvarovať a na kvality, ktoré treba do budúcna zlepšiť. Určite odporúčam.” 
 

Jakub Kolar 
Front-end Developer v Cloudo 

KONTAKT 

Email: info@otvorenahra.sk 

 

Telefo n: 0911 637 026 


