
 

 

 

Vážený obchodný partner, 

dovoľte mi predstaviť Vám spoločnosť TAKT academy, ktorá sa prioritne zaoberala 

edukáciou v oblasti obchodnej etikety, protokolu a etikety ako takej, avšak dnes TAKT academy 

disponuje širokou ponukou zaujímavých školení  s profesionálnymi školiteľmi. 

Názov akadémie je slovným spojením, ktoré verím, evokuje jeho podstatu. Spája v sebe   

vzdelávanie a  jednu z najdôležitejších a najťažších schopností – takt.  

Portfólio akadémie tvoria okrem školení o etikete aj školenia: 

o soft skills, základy koučovania, zvládanie náročných situácií a stresu, ktorého súčasťou je                       

i časový manažment, manažérske techniky a mnohé ďalšie zaujímavé témy; 

o individuálny koučing u uznávaných a odborne veľmi zdatných koučov (možnosť výberu 

koučky alebo kouča); 

o školenie o on-line marketing; 

o komunikačné školenie, rozdelené na komunikačné zručnosti, efektívnu komunikáciu, 

prípravu na verejnú prezentáciu, PR a komunikáciu s médiami; 

o školenie GDPR;  

o odborné školenia v oblastiach obchodného práva, korporátneho práva či školenie                                           

o práve nehnuteľností; 

o akadémia organizuje event riadenej večere, ktorý sa stal obľúbeným;  

- každý účastník sa okrem príjemného posedenia dozvie všetko o etikete stolovania, 

takéto večere organizujeme v mestách Košice, Prešov a od júla 2019 aj v hlavnom 

mest; 

- etiketa stolovania je obľúbená ako firemný večierok, či už v období Vianoc alebo ako 

súčasť firemného života; 

o novinkou je osobný stylista a simultánne preklady školení do anglického jazyka. 

Okrem vyššie uvedených školení, vieme usporiadať aj konferencie, teambuildingy, rôzne 

spoločnenské akcie s kultúrnym alebo športovým programom, vždy podľa zadania a požiadaviek 

nášho klienta.  

TAKT academy vždy reflektuje potreby zákazníka, segment, v ktorom sa pohybuje či 

obchoduje. Našou prioritou je dokonale sa prispôsobiť potrebám spoločnosti, jednotlivca, ktorého 

školíme, “ušiť” na mieru školenie tak, aby si poslucháč odniesol maximum.  

Každá prednáška je iná, no vždy je jej súčasťou interaktívna časť, ktorá sa nám osvedčila, 

ako veľmi pozitívne vnímaná zo strany poslucháča.  

 



 

 

 

Viac o školeniach, školiteľkách a kurzoch nájdete na našej webovej stránke 

www.takt.academy 

 

TAKT academy ponúka program kontinuálneho vzdelávania pre spoločnosti, ktoré chcú 

zvyšovať kvalitu vzdelávania svojim zamestnancom a analyzovať niektoré témy zo širšieho 

hľadiska, čo nám umožňuje dlhší časový úsek školení. K dnešnému dňu máme niekoľko 

spoločností, ktoré sa zapojili do spomínaného program. Každá je z inej oblasti, teda pre každú 

máme rozdielne školenia a témy, ktoré školíme.  

Verím, že Vašu spoločnosť táto ponuka zaujme a už teraz sa tešíme na našu vzájomnú 

spoluprácu.  

 

 

S úctou 

 

 

V Košiciach, 31. júla 2019                 Annamária Petrušková 

 

http://www.takt.academy/

