
ERGONOMIE – EFEKTIVITA – MANAGEMENT

Zveme vás na seminář

CENA: 5 650 Kč včetně DPH
(2 825 Kč včetně DPH = 50 % sleva pro
členy programu Start s JPS)

MUDr. Jiří Hodek
 
• Na čem stojí prodejní úspěch
• Hodnota produktu a cena pro zákazníka
•  Psychologie prodeje a síla vztahu  

se zákazníkem
•  Každý zákazník je jiný a platí na něj  

jiné argumenty
• Na co slyší různé typy zákazníků

MUDr. Josef Kunkela, Ph.D.
 
• Prostorové uspořádání stomatologické praxe
• Otevřený a uzavřený systém
• Mikro a makro ergonomie
• Barevné kódování stomatologických výkonů
• Delegování činností ve stomatologickém týmu
• Logistické uzly ve stomatologické praxi
• Modelové příklady efektivity
• Definice pacientů
• Marketing a neuromarketing
• Myšlení pomalé a rychlé
• Rozhodovací procesy

Středa 20. května 2020 od 14 hodin
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9

akademie



Pracovní zkušenosti

1993 Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
obor Zubní lékařství

od r. 1997  Vlastní soukromá praxe v Jindřichově Hradci                  .

2018 Absolvent doktorandského programu Vysoké školy eko-
nomické v Praze, obor Management a marketing privátní
stomatologické praxe

Doktor Kunkela je inovativní český zubař s rozsáhlými
zkušenostmi v protetice, záchovné stomatologii, preven-
tivní péči a marketingu v zubním lékařství. V současné
době představuje svůj výzkum v České republice, Ně-
mecku, Polsku, Maďarsku a Slovensku. Organizuje také
praktické kurzy v protetice a CAD/CAM stomatologii v
České republice. Jeho studie jsou publikovány ve stoma-
tologických časopisech Quintessenz, magazínu Internati-
onal CAD/CAM, Dental Tribune a DentalCare Magazin.

MUDr. Josef Kunkela, 
Ph.D.

Pracovní zkušenosti

1993–1994 Sekundární lékař na oddělení chirurgie a traumatologie 
v Úrazové nemocnici

1993–1997 Lékařská fakulta MU v Brně

1995–2000 Medical Sales Representative a Key account manager 
u významné originální farmaceutické firmy

2001–2006 Sales Manager u významné originální farmaceutické firmy

2007 Training director u přední personální agentury

2008–dosud Nezávislý lektor, konzultant a kouč zejména v oblasti 
farmacie

2013–dosud Lektor na prestižní Cambridge Business School

2017–2018 Výkonný ředitel a jednatel malé farmaceutické společnosti

Hlavní oblasti zájmu:

Kurzy pro obchodníky (Profesionální prodejní techniky, 
Vyjednávání, Budování a řízení vztahů se zákazníky, Ob-
chodní plánování, Prezentační techniky…)

Manažerské kurzy (Vedení lidí, Efektivní koučování 
a mentoring, Vedení porad, Recruitment, Motivace, Práce 
s týmem, Koučink/supervize v terénu)

Kurzy pro zdravotníky (Syndrom vyhoření, Transakční ana-
lýza, Zdravotnická etika, Typologie pacientů, Efektivní ko-
munikace s pacientem, Práce multidisciplinárních týmů...)

Během profesionální praxe vykonává souběžně činnost 
jako akreditovaný garant kurzů ZZA.

MUDr. Jiří Hodek 

Ing. Barbora Jeníčková
Zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz

13.30–14.00 registrace a občerstvení

14.00–15.30 přednáška

15.30–15.45 přestávka

15.45–17.30 přednáška

17.30–18.00 pozdní oběd

18.00–19.30 přednáška

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního 
zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na zá-
kladě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením 
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto 
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem 
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou 
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek 
a oběd. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkování na hote-
lovém parkovišti je zpoplatněno částkou 200 Kč/den.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

PROGRAM

akademie JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Alena Dražanová
Zastoupení pro implantologii 
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 602 359 610
E: drazanova@jps.cz


