
Prodejní dovednosti



Prodejní
dovednosti

Martina's Agency s.r.o.

aneb Jak dělat dobrou práci a získávat
za ní odpovídající odměnu 



O ČEM BUDE
OBSAH PREZENTACE

Typy sebeprezentování – jakým způsobem
pracovat.
Alkohol – tipy jak se neopít.
Spolupráce s kolegyněmi a barmankami.
Co rozhodně nedělat – drogy, krádeže atd.
Tanec – na co se zaměřit
Konverzace – témata, cizí jazyky. 
Typy klientů.
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

Za svou praxi jsem se setkala s určitými
typy sebeprezentování. Samozřejmně
každý přístup osloví jiného klienta.
Každá úroveň se dělí na typ, který
vydělává a který vůbec či méně.

Martina's  Agency s.r.o.



Tento typ je zcela bez zábran.  Je
svolná k čemukoliv, jen aby
vydělala nějaký peníz. Jelikož není
žádaná klienty, obchází stůl          
 od stolu. 

Chodí do práce jenom pro
nejnutnější (pokud má, jenom pro
fix a gáži). Doslova si to tam odsedí,
není aktivní a spíše čeká, co se
stane. 

Nízká úroveň
Působí zanedbaně až špinavě a to doslova. Není oblíbená v kolektivu, mívá sklony užívat drogy nebo
nadměrně pije alkohol, a tím bývá i konfliktní.    

Nevydělává Občas vydělává



V této úrovni se nachází nejvíce slečen. Ještě mají na čem zapracovat a to v komplexním hledisku, které tvoří
vizáž, tanec, 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. Stydí se,
neví o čem se bavit s hostem. Sama
od sebe za ním nejde, čeká, až si pro
ni host přijde nebo ji osloví.
Nenabízí show, ani drahé lahve. 

Střední úroveň

Začátečnice Stagnující

Musí si dát nějaký drinčík (když
může), aby se dostala do nálady,
případně aby z ní opadl stud. Pak je
schopná jít za hostem a zeptat se
na společnost, případně mu
nabídnout show. 



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. Nebojí se
nabídnout show a drahé lahve, ráda se baví,
ukazuje to, u klientů je oblíbená. Když klient
utratí spoustu peněz, zůstane mu pocit, že to
stálo za to. Odchází s pocitem, že si večer užil a
je velká pravděpodobnost, že se vrátí.

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

Doslova neřeší, co bude zítra. Je zaměřená
na teď a tady. Prahne po penězích, nabízí
show i drahé lahve. Vystupuje arogantně, až
agresivně, nemá problém se uchýlit k
špinavým praktikám (jako je slibování
něčeho nesplnitelného, a v extrémním
případě i ke krádeži). Sice vydělává hodně,
ale svým přístupem mnohdy klienta naštve
takovým způsobem, že si stěžuje. Mnohdy
klienta odradí do té míry, že už se klient
nikdy nevrátí. 

Vysoká úroveň

Ždímačka Profesionálka



Je na každé z nás, kterou úroveň zvolíme a na co se v danou chvíli cítíme.  V každém
případě mysleme na to, že každá z úrovní má svá specifika. 

Naše chování hodnotí nejen klienti, ale i vedení klubu (či jiného míste, kde pracuješ) a
kolegyně. Život je cesta plná neustálého učení. Vždy je možnost na něčem zapracovat, v
něčem se zdokonalit. 

Dle mého názoru by se každá z nás měla snažit být profesionálkou, užít si práci a vydělat
spoustu peněz férovou cestou.



Užití drogy lze poznat. Z práce tě můžou
vyhodit a stejně tak z ubytování, které ti
případně zajišťují.

V případě policejní kontroly můžeš dostat
do problému nejen sebe samotnou, ale
i svého zaměstnavatele.

Možná už máš vlastní zkušenosti. Ať je tvůj pohled na ně jakýkoliv, určitě víš, že to je nejen
hazardování se zdravím. Když tomu propadneš, přijdeš o všechno. V každém případě měj
na paměti, že v práci je užívání či přechovávání drog přísně zakázáno.

DROGY
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ALKOHOL
Měj na paměti, že všeho moc škodí. Na některých místech je konzumace alkoholu povolena, ale
omezena.  Děje se tak proto, aby se děvčata neopíjela zdarma. V jiných klubech konzumaci neřeší a
nechávají to vyloženě na tvém rozhodnutí. 
S přibývající hladinkou alkoholu klesá naše úrovně sebeprezentování! To se týká i klientů. 

Drinčík pro dobrou náladu

Na začátku práce mohou být drinky povoleny. Klub   v té době není
tak “busy”. Sedí se, klábosí se a u toho se popíjí lahodný drink.
Někdy se může stát, že v zápalu konverzace úplně zapomeneš proč
tam jsi. Než se naděješ, večer se přehoupne do druhé poloviny
večera a pokud není v klubu zrovna narváno, může se stát, že na
tebe nikdo nezbyde. Tímto se zmenšují tvé šance na pěkný výdělek.



Nadměrné užívání alkoholu může způsobit, že budeš přecitlivělá, vznětlivá až agresivní. Také tvé
sebeprezentování bude s přibývající hladinkou klesat. Nejen, že se tímto můžeš dostat do problémů, ale druhý
den ti nebude zrovna nejlépe (špatné spaní, bolest hlavy, zvracení, žaludek na vodě, nebudeš se cítit ve své
kůži, nejspíš budeš mít tzv. okno a následně i výčitky → všechny to asi známe). A teď si představ, že druhý
večer jdeš opět do práce…

Překročení hladinky

Překročení klientovy hladinky

V případě, že klient má víc než dost a jeho chování začíná být hrubé až agresivní, nijak ho zbytečně neprovokuj,
v klidu dopij drink a rozluč se.



Teď si asi říkáš, jak se ale neopíjet, když to někdy bývá v podstatě náplní naší práce? Mám pro tebe dobrou
zprávu! Jde to i bez pití alkoholu. Kouzlo je ve spolupráci. Není důležité se opít, důležité je opít klienta. Tím se
stává snazší kořistí a pokud se dobře baví, víc i utratí.



Měj pořád dostatečný přísun vody. Tím
docílíš, že se tak rychle neopiješ. Když už
začneš alkohol cítit v hlavince, neboj se
vypít sklenici vody, raději dvě. :-) Někteří
odborníci doporučují vypít stejné množství
vody, jako alkoholu. U tvrdého alkoholu
dokonce trojnásobek.

JAK SE NEOPÍT V PRÁCI
ZÁKLAD JE STRAVA

Doporučuji se před prací pořádně najíst.
Můžeš si dovolit i něco mastnějšího.
Rozhodně nepij alkohol na lačný žaludek!

VODA

VITAMIN C

Odbourává alkohol z krve (naopak káva se
nedoporučuje - udržuje alkohol v krvi 
a navíc dehydratuje organismus).



Vůbec se neboj rozdělit si peníze za láhev.
Pokud jste dvě a více, láhev je dříve
prázdná. A když je zábava dobrá, u jedné
lahve to nekončí. Pečlivě vybírej, s kým
spolupracuješ. Nedovol, aby se tvoje
parťačka vezla a byla tam jen na okrasu,
zatímco ty budeš pít.

V některých klubech můžeš pít podle
vlastní libosti, takže si můžeš objednat 
i nealkoholiký drink. Dávej si vždy pozor,
jakým způsobem si  objednáváš, aby měl
klient stále pocit, že se opíjíš.

Pokud se s touto praktikou neztotožňuješ,
můžeš klientovi narovinu říct, že piješ
nealkoholický drink. Z osobní zkušenosti
vím, že to lze. Většinou to klient bez
problémů akceptoval.

SPOLUPRÁCE S BARMANKAMI I.SPOLUPRÁCE S KOLEGYNĚMI



SPOLUPRÁCE S BARMANKAMI II.
Drink si můžeš nechat naředit vodou.
Výhodou je, že bude drink stále cítit po
alkoholu, ale chuť bude slabší… A o to tady
jde.

CHAMPAGNE SHOWER
Šampus můžeš i vylít, tím se více neopít,    
 a ještě z toho udělat svou výhodu. Zeptej
se klienta, zda mu můžeš ukázat show,
kterou ještě možná neviděl, a polij se
svůdně šampaňským.  



NENÁPADNÉ VYLÉVÁNÍ SKLENIČKY

Měj však na paměti, že mnoho klientů není hloupých, a je potřeba hrát tuto hru chytře. Pokud
zvolíš poslední variantu, a budeš chtít přijít s drinkem zpět, obsah skleničky by se měl aspoň
trošku podobat tomu, co jsi pila. Tzn. šampaňské skvěle nahradí toptopic.

Pokud se s touto praktikou neztotožňuješ, můžeš klientovi narovinu říct, že piješ nealkoholický
drink. Z osobní zkušenosti vím, že to lze. Většinou to klient bez problémů akceptoval.

Nejlepší je, když je vás víc, ale lze vylévat, i když jsi sama. Jen si dávej pozor, ať tě nikdo
nevidí. Nebo ať to neleješ někomu na boty… I to se totiž stává. :-) Každý klub má jiná pravidla,
někde to neřeší a můžeš vylévat na zem/koberec. V některých mají speciální květináče, nebo
ve VIP mají speciální vylévací systém. Pokud v klubu není povoleno vylévat alkohol na zem, lze
to vylít do Ice kyblíku, nebo odcházet se skleničkou na WC nebo do šatny, a tam se drinku
zbavit



Dávej si pozor, aby klient nepřišel na to,
že pití vyléváš nebo nahrazuješ nealkem.
Tohle vnímají velmi negativně a mnohdy
se mohou rozezlit natolik, že si půjde
stěžovat a nebo dokonce může zanevřít
na klub a už nikdy nepřijít.

UPOZORNĚNÍ



TANEC 
NA STAGE

Tanec – Má být smyslný a erotický. Vzbudit
touhu vidět víc = soukromý tanec. Dbát na to,
aby nebyl nevkusný, až vulgární.

Tanec na "stage" je hlavně od toho, aby jsme
se ukázaly, ne abychom se spokojily s fixem.

Není potřeba se nechávat osahávat. 

Nebát se říct o typ.

V tom se skrývá jedna z hlavních esencí, díky které dokážeme
klienta pobláznit. Je to v podstatě hra, divadlo… projevené
smyslností, ladnými pohyby a hlavně pohledem.



Spousta dívek dělá jednou velkou
chybu, že si tanec neužívá, nebo to
tak aspoň vypadá. Pohledem směřuje
ke stropu, a tím ani nevidí, když ji
chce někdo za její tanec či krásu
odměnit. Když se pořádně
rozhlédneš, zjistíš, koho jsi svým
tancem zaujala, a můžeš začít
nahazovat udičku. ☺  Je velká
pravděpodobnost, že dotyčný bude
rád za možnost tě po vystoupení
pozvat na drink nebo si vyžádat
soukromý tanec.

Není snad nic horšího, než to, že
tanečnice má výraz naštvanosti či
umučení. Jak vždycky říkám: ,,Úsměv
sluší každé ženě a přidává ji na
kráse”. Tak se prosím usmívej!

ÚSMĚV, PROSÍM ROZHLÍŽEJ SE KOLEM



PRIVATE DANCE Neboli lapdance. Je to další nástroj, jak můžeme  zvýšit své
výdělky. Mějme na paměti, že je to projev smyslnosti a chtíče,
spojený s ladnými pohyby a hlavně pohledem. Pravidla jsou na
každé z nás.

Cílem je navnadit klienta - neodkrývej vše najednou = důvod
k prodloužení. 
Stanov si pravidla a předem je sděl klientovi.

Nechat ho sáhnout?
V každém případě si chraň intimní partie.
Klient by měl za všech okolností zůstat oblečený!
Klient si musí show vždy užít, proto jednej s citem.

Na konci tance se zeptej na typ.

      Co je a co není povoleno? 



TABLE DANCE

Cílem je navnadit klienta - neodkrývej vše
najednou = důvod jít na soukromí tanec
nebo do soukromí. 
Stanov si pravidla a předem je sděl
klientovi.

Nechat ho sáhnout?
V každém případě si chraň intimní partie. 
Klient si musí show vždy užít, proto jednej 
 s citem. 

Na konci tance se zeptej na typ.

       Co je a co není povoleno? 

Neboli tanec na stole. Je to další nástroj, jak můžeme  zvýšit své
výdělky. Mějme na paměti, že je to projev smyslnosti a chtíče,
spojený s ladnými pohyby a hlavně pohledem. Pravidla jsou na
každé z nás.



Stanovte si pravidla a sdělte je dopředu
klientovi.
Cílem je  navnadit - neodkrývejte vše
najednou = chcete  ho vzít do soukromí na
privátní show/prodloužit show. 

Nechat ho sáhnout?
V každém případě si chraňte intimní partie.
Klient by měl za všech okolností zůstat
oblečený!

Na konci tance se zeptejte na typ.

      Co je a co není povoleno? 

LESBI SHOW Dalším nástrojem, jak můžeme zvýšit své výdelky. Můžete ji
dělat na stole nebo privátně. Z 90 % dívky hrají divadlo. Pokud
se rozhodneš, že chceš tuto akci dělat real, vyber si stálou
partnerku, s kterou to děláš. Pravidla jsou na každé z nás. 



ZA ZAVŘENÝMI 
DVEŘMI

Cílem je aby se klient pobavil a odcházel spokojený.
POZOR: není myšleno uspokojený, ale SPOKOJENÝ

Vždy pravidla sděl klientovi předem.
V kreativitě se meze nekladou, jen nesmí dojít na SEX!
Klient by měl za všech okolností zůstat oblečený!
V každém případě si chraňte intimní partie.

Na konci tance/show se zeptej na typ.

      Co je a co není povoleno? 

Prostituce v ČR není legální! Používej svou chytrost, a měj
na paměti, že méně znamená více! 



JAK ZVÝŠIT SVÉ VÝDĚLKY
BUĎ AKTIVNÍ 

NEBOJ SE ODMÍTNUTÍ - NEBER SI
TO OSOBNĚ - ZKUS TO POZDĚJI

PTEJ SE NA TYPY

NEDĚLEJ ZDARMA NIC NAVÍC

SPOLUPRACUJ

BUĎ VESELÁ A PRÁCI SI UŽÍVEJ

     (DRINKY, SHOW)



Tady je další důležitá esence, bez které se neobejdeme. Rozhodně jsme profesionálky                  
 a vyhýbáme se agresivním, plačtivým a arogantním projevům. Je důležité mít na paměti
skutečnost, že všichni do klubu přišli s úmyslem si odpočinout, podívat se na sympatická děvčata
a pobavit se. I ty by sis měla večer užít, nemusíš trávit svůj drahocenný čas s někým, kdo ti
nesedí.

KONVERZACE

Martina's Agency s.r.o.

JAZYKY

Pokud chceš cestovat, 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 si zajistíš možnost výdělku. 
A svět ti otvírá náruč.



BUĎ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MILÁ A NAD VĚCÍ

Když tě někdo naštve, ve vší slušnosti a s úsměvem ho pošli do háje. Nejvíc ho dostaneš, když
nedáš najevo, že tě vytočil. V případě, že s ním piješ drink, dopij ho, a pak se s úsměvem rozluč.
Pozor - ne, že dáš celý drink na ex, to by si mohl stěžovat.

SLIBY
Nikdy neslibuj, co nesplníš. Nejen, že můžeš klienta naštvat, ale mít z toho celkově malér. Lež se
špatně vysvětluje a může ti pošpinit pověst.

DVOJSMYSLNOST

Tou rozhodně nic nezkazíš. ☺ To je velice chytrý způsob konverzace. Nech klienta, ať si myslí, co
chce. V případě, že si danou věc vyloží po svém, to není tvůj problém. ☺



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

VULGARISMUS

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

TÉMATA

Nedělej z toho takovou vědu. Prostě klasická konverzace jako když tě někdo osloví na diskotéce
nebo v jiném klubu. Po krátkém představení konverzace vyplyne sama. Můžeš se bavit o
čemkoliv. Jen si dávej pozor na soukromí a nesděluj ani žádné interní informace z práce. Nikdy
neříkej, kolik vyděláváš. Na tuto otázku můžeš odpovědět ve stylu, že se taky neptáš, kolik má
dotyčný v peněžence. Odpověď také může být, že jako kapesné je výdělek dostačující.



TYPY KLIENTŮ
Zvědavec– Většinou jen kouká a nic nekoupí.
Nejraději by si povídal zadarmo, ale když
přijde řeč na drink, tanec nebo službu, začne
se vykroucet.

Přišel se pobavit - Je otevřený ke konverzaci,
rád koupí drink, případně bude mít zájem       
 o show. 

Na služebce - introvert - Do klubu si jde
vyloženě odpočinout a chce hodit za hlavu
všechny starosti. Někteří chtějí být sami a jen
sledovat show. Pokud ho nějaká slečna
zaujme, může dojít na nějakou show. Martina's Agency s.r.o.



Na služebce - extrovert – Vyhledává
společnost, chce si povídat, případně nějakou
show.

Boháči - Většinou je na první pohled hned
rozeznatelný od ostatních. Je stylově oblečen,
v luxusních značkách. Zaměř se na boty, pásek
a hodinky. Doporučuji se podívat na drahé
značky hodinek jako jsou Rolex, Tag Heuer,
Maurice Lacroix, Patek Philippe atd., abys je
poznávala již z dálky. 

POZOR: Někdy se stane, že je bohatý člověk
oblečen úplně skromně, aby na sebe
neupoutával pozornost všímavých žen. Takže
vždy se ke každému snaž chovat mile, nikdy
nevíš. ☺ 

Skupinky – Většinou si mezi sebou dokazují,
kdo je větší mačo. Někdy se chovají hrubě
nebo používají svůj mužský humor, kterému
my ženy moc nerozumíme. Když jsi šikovná     
a dokážeš je elegantně znemožnit, stáhnou se,
a začínají být normální. Ve skoro každé
skupině se najdou jedinci, kteří si rádi
popovídají se slečnou u drinku, případně
budou mít zájem o nějaký tanec, ať už privátně
či na stole. Samozřejmě, že se někdy najde
idiot, kterému by nepomohla ani rána mezi
oči. V takovém případě se nenechej vyvést        
z míry a prostě s úsměvem opusť skupinu. 
Někdy se usměje štěstí a celá skupina je           
 v pohodě.





DEJ SI POZOR
VZTAH S KLIENTEM

Rozhodně se i to může stát. Pozor ale, ať
není tvůj kluk každý druhý. V klubech to
nevidí rádi. Nejen, že přichází o klienta, ale
také tím vznikají starosti (hádky, žárlivost,
rozptylování od práce, …) a to se 
samozřejmě promítá do tvé produktivity a
výdělku.

VZTAH NA PRACOVIŠTI

Ani to nedělá dobrotu. Zvaž, jestli ti to stojí
za to. Možná v klubu dál nebudeš moci
pracovat. Raději se řiď heslem ,,Co je v
domě, není pro mě”.

Martina's Agency s.r.o.



VÝMĚŇOVÁNÍ KONTAKTU S KLIENTEM
V některých klubech to je přísně zakázáno. V opačném případě si jen dávej pozor, komu
dáváš svůj kontakt, aby to pro tebe nebylo spíš na obtíž. Doporučuji si třeba zřídit speciální
facebookový účet, případně nové pracovní telefonní číslo. Tím oddělíš své soukromí od
práce a nikdo tě nebude obtěžovat.

Někdy to může znamenat, že si zbytečně zavřeš dveře klubu.

NEŘEŠIT NIC S HORKOU HLAVOU NEBO V OPILOSTI

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



SETKÁNÍ SE S KLIENTEM MIMO KLUB
Opět je v některých klubech zakázáno. Tohle porušení je mnohdy trestáno okamžitým
ukončením angažmá, případně vysokou pokutou. Je to hlavně kvůli zamezení prostituce.   V
případě, že klub tento zákaz nemá, rozhodně nezapomínej být opatrná a pečlivě zvaž, s kým
svůj čas strávíš. Doporučuji setkávat se na veřejných místech, vždy nějaké kamarádce říct s kým
a kam jdeš, a dávat si pozor na své osobní věci. Měj také na paměti, že pokud se setkáš s
klientem mimo klub, už se mnohdy těžko dostane zpět. Tzn. že už nebude chtít chodit za tebou
do klubu. Proč taky, když tě může pozvat na večeři a strávit s tebou čas bez toho, aby ti platil
extra za každý drink. 

SEX NA PRACOVIŠTI I MIMO NĚJ
Stále měj na paměti, co je tvou náplní práce! Sex rozhodně k tvé náplni práce nepatří.
Prostituce je v ČR nelegální!



Rozhodně si neber peníze z peněženky
klienta a v případě, že ti dá kartu s pinem,    
 i zde přistupuj velmi opatrně. Už je to dost
na hraně a lehce z toho může vzniknout
problém.

PENÍZE



ČÍM JISTĚ ODRADÍŠ
KLIENTA
TELEFON
V klientovi to vyvolá pocit našeho nezájmu  
 o jeho přítomnost. A to nejen, když klient
přichází, ale po celou dobu. Vrchol je, když
dívka pije s klientem a je přitom na telefonu. 

ODLOŽENÉ NOHY NA ŽIDLI
Opět to zbuzuje v klientovi náš nezájem a
dojem neprofesionality.  Vypovídá to také o
nízké úrovni klubu.

ZOUVAT SE
Vypadá to velmi neprofesionálně.

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

SPÁNEK

VULGÁRNÍM , HLUČNÝM,
AROGANTNÍM CHOVÁNÍM



DOPORUČENÍ
PRAVIDLA KLUBU
Při první návštěvě klubu se vždy 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       
i k ostatnímu personálu.

SLUŠNÉ UBYTOVÁNÍ
Za předpokladu, že využíváš ubytování od 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.



MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE
Pokud dovolíš klientovi něco víc, nejen, že tvé
chování bude mít za následek, že úroveň
tvého pracoviště klesne, ale i ty se v očích
klienta snižuješ. Navíc prostituce je v ČR
nelegální

Možná si ten večer vyděláš víc, ale ve většině
případů, pak už klient nemá důvod přijít za
tebou. Jednoduše přeskočí na jinou,
nepoznanou. 

Muži jsou odjakživa lovci,  a tím se řiď. Čím
víc budeš nepřístupná, tím víc ho budeš bavit
a tím víc z něj vytáhneš. Navíc je to o tvé
sebeúctě.

   ZÁVĚREM
BUĎ V PRÁCI DOBŘE
NALADĚNÁ, USMĚVAVÁ         
A AKTIVNÍ.

NEJVÍC SE MI OSVĚDČILO,
KDYŽ JSEM SI PRÁCI
UŽÍVALA.



Děkuji za pozornost



BUĎ NAŠÍ SOUČÁSTÍ!

 Společnými silami pozvedneme
úroveň našeho oboru.

WWW.MARTINASAGENCY.COM


