Dobré Ráno pro Obchod, vážená paní, vážený pane,
dovoluji si poslat krátké představení a pozvánku na setkání v klubech podnikatelů Dobré Ráno pro Obchod.
Cílem setkání je pravidelně poznávat nové lidi, získávat nové zákazníky, kontakty s doporučením, výměna
zkušeností a referencí i inspirací. Setkávají se majitelé, jednatelé, manažeři a obchodníci z různých oblastí,
protože každý má exkluzivitu oboru. Fungujeme, pracujeme, setkáváme se od roku 2010.
Kluby DRPO jsou kombinací nejen konkrétního obchodu a osobních doporučení (15-18 podnikatelů, to znamená
15-18 různých oborů a minimálně 750 i více kontaktů), ale také otevřené diskuse, výměny zkušeností, zajímavé
inspirace a spousty pozitivní energie.
Více opravdu uvidíte ZDEi na www.osobnidoporuceni.cz
PROČ existuje klub DRPO? Protože:
●
●
●
●
●

67% zákazníků, kteří Vám dnes řekli ne, jsou ochotni nakoupit do roka
80% kontaktů, které jste považovali za ztracené by koupilo během 2 let
81% prodejů se uzavírá až po 5. kontaktu !!
reference má o 80% větší šanci obrátit se v obchod než neohlášený telefonát, návštěva
více než 65% obchodu může být vygenerováno prostřednictvím referencí.

Kluby Dobré Ráno pro Obchod jsou pravidelná setkání zajímavých osobností, podnikatelů vždy z různých
oborů
. Jednoduše budete vytvářet dlouhodobé vztahy a nové příležitosti. Na těchto setkáních můžete čerpat
energii, motivaci, inspiraci a využijete nové, jiné možnosti inspirace a rozvoje.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY SETKÁNÍ:registrujte se zde
Pravidelně pokračujeme každou 2. středu:
❖ Kdy:
středa od 7:45h – 377. klub je ve středu 30. září
, 2. účast ideálně 14. října
❖ Kde:
Vienna House Andel’s Prague, Stroupežnického 21,
❖ Parkování:
vjezd do garáže je cca 50 metrů od hlavního vchodu – u první brány si vezmete lístek,
pak podle šipek do garáže hotelu andel’s odkud už vede výtah na lobby. Lístek prosím dejte kolegům na
recepci a řekněte že jste z Dobré ráno pro obchod a oni Vám parkování odblokují na výjezd.
❖ Web:
více na www.viennahouse.com/cz/andels-prague/hotel/vitejte.html
➢ Prostory otevíráme v 7:29 h, pracujeme od 7:45h do 9:44 h.
➢ Snídaně je formou švédských stolů.
➢ Počet míst je omezen, maximálně 20 účastníků.
Pravidelně pokračujeme každý 2. pátek:
❖ Kdy:
pátek od 8:00h- 378. klub jev pátek 2. října,2. účast ideálně 16. října
❖ Kde:
Vienna House Andel’s Prague, Stroupežnického 21,
❖ Parkování:
vjezd do garáže je cca 50 metrů od hlavního vchodu – u první brány si vezmete lístek,
pak podle šipek do garáže hotelu andel’s odkud už vede výtah na lobby. Lístek prosím dejte kolegům na
recepci a řekněte že jste z Dobré ráno pro obchod a oni Vám parkování odblokují na výjezd.
❖ Web: více na www.viennahouse.com/cz/andels-prague/hotel/vitejte.html
➢ Prostoryotevíráme v 7:44 h, pracujeme od 8:00 do 9:59 h.
➢ Snídaně je formou švédských stolů.
➢ Počet míst je omezen, maximálně 20 účastníků.
Můžete využít jeden termín nebo navštívíte všechny kluby a seznámíte se s každým účastníkem.
Pro rezervaci místa je nutné se registrovat a upřesnit obor, jméno firmy a doplnit kontakty.
Cena za první účast je 200 Kč a druhá 400 Kč. Teprve potom se rozhodnete, jestli má smysl dlouhodobá
spolupráce a členství v klubu nebo ukončíme komunikaci. Při vstupu získáte seznam účastníků, uvítací balíček s
programem a další podklady. Host s pozváním člena klubu má 1.účast zdarma. Rezervaci lze zrušit 48h před
setkáním. Později nelze, protože rezervujeme místa a občerstvení u partnera. Storno poplatek je 100%.
Bližší informace František Jaroš, organizátor a moderátor,

email:

frantisek@dobreranoproobchod.cz
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