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Prodejní
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aneb Jak dělat dobrou práci a získávat
za ní odpovídající odměnu 
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O ČEM BUDE
TATO PREZENTACE

Typy sebeprezentování.
Co je náplni práce hostesky.
Co rozhodně nedělat –  alkohol, drogy,
krádeže atd.
Konverzace – témata, cizí jazyky. 
Na co si dát pozor při práci.
Mé doporučení na závěr.



SEBEPREZENTOVÁNÍ

JAKÝ JE NÁŠ CÍL?
Je na každé z nás, jakým stylem se prezentuje.
V branži ale platí nutná podmínka – naše
vystupování musí být na vysoké úrovni.

Je důležité si ujasnit, proč naši práci děláme… 

Odpovědi mají velký vliv na naše
sebeprezentování.
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TYPY
SEBEPREZENTOVÁNÍ
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NÍZKÁ ÚROVĚŇ

STŘEDNÍ ÚROVĚŇ

VYSOKÁ ÚROVĚŇ



V práci není aktivní, doslova si přišla
jenom pro fix. 

Je pořád někde zalezlá, jen aby
nemusela pracovat.

Bývá nepříjemná na klienty/hosty.

Nízká úroveň
Působí zanedbaně až špinavě. Není oblíbená v kolektivu. Pokud je možnost, nadměrně pije alkohol, a pak
bývá i konfliktní.    



V této úrovni se nachází nejvíce slečen. Ještě mají na čem zapracovat a to v komplexním hledisku, které tvoří
vizáž, sebeprezentace, jazykové znalosti atd. Pokud na sobě tyto dívky pracují, posunou se na vysokou úroveň,
zbytek stagnuje nebo klesá níže.

Většinou dívky na začátku kariéry,
kterým nebylo vysvětleno, jakým
způsobem vše funguje. Často 
se stydí a neví, o čem se bavit 
s hostem. Samy od sebe za ním
nejdou, raději čekají, až si pro ně
host přijde nebo je osloví.

Střední úroveň



Slečna se snaží, ať jsou všichni spokojeni          
 a přesně ví, co dělá. Dokáže odhadnout, s kým
má tu čest, a podle toho i jedná. Navazuje
vtipnou, ale i smysluplnou konverzaci. Její
vystupování je na vysoké úrovni.  Ráda se baví,
ukazuje to, u klientů je oblíbená.  Klient/host
odchází s pocitem, že si akci užil a odnesl 
si z ní informace, pro které si přišel.

Tyto slečny ví, proč jsou v práci, a jak si vydělat peníze. Na nic nečekají, neztrácí čas a pracují od začátku. 

Vysoká úroveň

Profesionálka



NÁPLŇ EVENT HOSTESKY
PŘÍJEMNÉ A ZDVOŘILÉ
VYSTUPOVÁNÍ

UVÍTÁNÍ/USAZOVÁNÍ HOSTŮ

POSKYTOVÁNÍ/PŘEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ

PŘEDVÁDĚNÍ PRODUKTŮ



Když jsme pod vlivem drog či alkoholu, je to poznat.
(Pokud je možno pít alkohol - např. na festivalech,
dbej o to, abys nepřesáhla svou hladinku = snižuje se
tvé sebeprezentování a produktivita).
Mohou tě vyhodit z práce i z ubytování, které ti
případně zajišťují.
Pokud svým chování způsobíš zaměstnavateli
nějakou škodu, může to po tobě chtít proplatit.
V případě krádeže (nějaké věci klienta), nejen, že
pošpiníš dobré jméno tvého zaměstnavatele, ale
dostaneš do nepříjemností celý kolektiv.

Všechny dobře víme, že výše zmíněné, je nepřípustné!!!

ALKOHOL, DROGY A  KRÁDEŽ
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PRAVIDLO 6B
BÝT UPRAVENÁ 

BÝT ODPOČATÁ PŘED PRACÍ

BÝT AKTIVNÍ

BÝT KOMUNIKATIVNÍ

BÝT MILÁ

BÝT USMĚVAVÁ



Tady je další důležitá esence, bez které se neobejdeme. Rozhodně jsme profesionálky                  
 a vyhýbáme se agresivním a arogantním projevům. Je důležité mít na paměti skutečnost, že
všichni na event přišli s úmyslem se něco dozvědět, podívat se na sympatická děvčata 
a v neposlední řadě si tuto událost užít.

KOMUNIKACE
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JAZYKY
Spousta eventů se pořádá v zahraničí a mnohdy 
 jsou lépe finančně ohodnocené. Pokud toho chceš
využít, je zapotřebí ovládat minimálně jeden
světový jazyk. V dnešní době máme spoustu
možností, jak se jazyk naučit, případně se v něm
zdokonalit. Čím více jazyků ovládáš, tím větší
možnosti máš. Tak proč toho nevyužít...



BUĎ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MILÁ A NAD VĚCÍ

I když tě někdo naštve, zachovej se jako profesionálka a nedej na sobě nic znát.

VTIP

Dávej si pozor, aby vtip byl vtipem a ne urážkou.

VULGARISMUS
Nejen, že nám to ubírá na kráse, ale i tím  klesá úrověň našeho sebeprezentování.

TÉMATA
Vždy je vhodné si předem nastudovat téma/produkt, který je součásti eventu.



DEJ SI POZOR
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KONFLIKTY MEZI KOLEGYNĚMI
Rozhodně se nehádat před klientem!!! Pokud dojde ke
konfliktu, měl by se řešit někde stranou a pokud možno
bez toho, aby si klient něčeho všimnul. Jsme přece
PROFESIONÁLKY. 😎

VZTAH NA PRACOVIŠTI

VÝMĚŇOVÁNÍ KONTAKTU S KLIENTEM

SEX NA PRACOVIŠTI I MIMO NĚJ



ČÍM JISTĚ ODRADÍŠ
KLIENTA
TELEFON
V návštěvníkovi to vyvolá pocit nezájmu   o
jeho přítomnost. A to nejen, když přichází,
ale po celou dobu. Vrchol je, když dívka
komunikuje s návštěvníkem a je přitom na
telefonu. 

DĚLÁNÍ SI POHODLÍ
Opět to zbuzuje v návštěvníkovi náš nezájem
a dojem neprofesionality.  Vypovídá to také
o nízké úrovni  tvého vystupování.

ZOUVAT SE
Vypadá to velmi neprofesionálně.

Možná se to zdá absurdní, ale i to se stává.
Opět se tímto chování nevyznačuje vysoká
úrověň. 

SPÁNEK

VULGÁRNÍ , HLUČNÉ,
AROGANTNÍ CHOVÁNÍ



DOPORUČENÍ
PRAVIDLA 

Vždy se u nového zaměstnavatele ujisti, že
informace (které jsi dostala před nástupem 
do práce, ať už od kamarádky nebo 
z agentury) se nezměnily. Zamezíš tak
případnému nedorozumění a nepříjemnostem.

BUĎ MILÁ
Ke klientům, managementu, kolegyním atd.

SLUŠNÉ UBYTOVÁNÍ
Za předpokladu, že využíváš ubytování od
zaměstnavatele, chovej se v něm s úctou.
Udržuj ho v čistotě, nic nenič, ber ohled 
na své spolubydlící a hlavně na případné
sousedy.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ
Dávej si pozor, co za informace komu
sděluješ.



   ZÁVĚREM
BUĎ V PRÁCI DOBŘE
NALADĚNÁ, USMĚVAVÁ         
A AKTIVNÍ.

NEJVÍC SE TI OSVĚDČÍ,
KDYŽ SI PRÁCI BUDEŠ
UŽÍVAT. 



Děkuji za pozornost



BUĎ NAŠÍ SOUČÁSTÍ!

 Společnými silami pozvedneme
úroveň našeho oboru.

WWW.MARTINASAGENCY.COM


