
Zúčastněte se bezplatného 

workshopu a rozvíjejte své 

podnikatelské nápady!



Design Thinking je jednou z metod, 

kterou používá Google k vývoji 

inovativních produktů a nápadů, 

a může pomoci i vám při vývoji 

nového konceptu salonu nebo 

vámi nabízených služeb.



Empatie vám pomůže 

porozumět touhám zákazníků. 

Naučíte se, jak se zaměřit 

na uživatele, jak jim 

porozumět a vytvořit pro ně 

ideální službu nebo produkt. 

Naučíte se, jak dělat 

brainstorming, abyste získali

co nejvíce nápadů. 

Spolu s týmem budete mít 

10x více kreativnějších nápadů 

než teď.

Neočekávejte, že najdete 

dokonalé řešení napoprvé. 

Naučíte se, jak minimalizovat 

riziko selhání projektu 

vytvořením prototypu a jeho 

testováním s malou skupinou 

uživatelů.



Pro koho je workshop určený:

 Jsem manager/majitel salonu, který chce 

posouvat svoje podnikání neustále kupředu

nebo

 Jsem kadeřník a majitel salonu v jedné 

osobě a rád bych se naučil metodu 

kreativního myšlení, které mi pomůže v mém 

pracovním i osobním rozvojiZúčastněte se bezplatného workshopu

a rozvíjejte své podnikatelské nápady!



Na jakých výzvách můžete 

například společně 

pracovat:

• Jak získat nové klienty

• Jak zvýšit spokojenost zákazníků                  

Jak zvýšit průměrnou útratu v salonu

• Jak motivovat svůj tým

• Jak využít online pro podporu podnikání

• Jak na marketing s omezeným rozpočtem 

Zúčastněte se bezplatného workshopu

a rozvíjejte své podnikatelské nápady!



KDY? 
• ČTVRTEK 9.7.2020 OD 13:45  DO 19:00

KDE? 
• ONLINE

JAK?
• POTKÁTE SE VIRTUÁLNĚ S DALŠÍMI 

MAJITELI SALONŮ/KADEŘNÍKY.   

PROJDETE VŠEMI KROKY DESIGNU,           

S MALÝM TEORETICKÝM ZÁKLADEM          

A SPOUSTOU PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 

POD VEDENÍM TRENÉRA.

KOLIK TO STOJÍ? 
• WORKSHOP JE ZDARMA

Zúčastněte se bezplatného workshopu

a rozvíjejte své podnikatelské nápady!



JAK SE ZAREGISTROVAT? 

• Zašlete e-mail  na adam.jezek@loreal.com

a uveďte prosím: 

• Značku, se kterou pracujete
• Město 

• Název salonu
• a co od workshopu očekáváte 

Následně vám na váš e-mail zašleme link

s registračním formulářem organizátora 

workshopu. 

Po absolvování workshopu vás budeme            

na uvedeném e-mailu kontaktovat s prosbou    

o zhodnocení přínosnosti kurzu. Váš e-mail 

nebude použit společností L‘Oréal pro žádné 

marketingové účely.

Zúčastněte se bezplatného workshopu

a rozvíjejte své podnikatelské nápady!

mailto:adam.jezek@loreal.com


MÁTE DOTAZY? 

• Můžete nás kontaktovat:

• e-mailem na adrese 

adam.jezek@loreal.com

• nebo nám napsat do Messengeru                
na Facebooku Salon Emotion CZ/SK 

Nebo navštivte stránky organizátora 
workshopu na adrese:  

www.newgenerationoffounders.cz

Adam JEŽEK 

Salon Development Manager

CZ/SK/HU

DPP, L'Oréal Česká republika s.r.o.
Organizátor: Partner:

mailto:adam.jezek@loreal.com
http://www.facebook.com/salonemotionczsk
http://www.newgenerationoffounders.cz/

