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Model odpovědnosti, spolupráce a odměny realizovaných akcí 

 
Níže uvedený model nabízím pro spolupráci v pořádání akcí spolupracujícím organizacím, 
přátelům. Můžete si vybrat ze všech přednášek a programů pro veřejnost i firmy, které jsou 
přehledně uvedeny a popsány na www.prozivot.info  
 

1. 30% Know how  - výsledek práce: příprava programu, obsah a materiály s maximální 
péčí o užitek klienta,  

 
2. 30% Lektor – výsledek práce: nadšený klient vědomý užitku semináře s dalším zájmem 

o pokračování rozvoje 
 

3. 30% Klientská péče – výsledek práce: informovaný zájemce těšící se na seminář  
- získání zájemce – 20% 
- podpora materiály a web – 5% 
- komunikace s klientem, zajištění prostor a organizace – 5% 

 
10% zisk pro trvale udržitelný rozvoj 

 
1. Know how jsou trvale upgradované programy s jasným užitkem pro klienta dle 

požadavků a s ohledem na doporučení pořadatele. Vše přehledně uvedeno na 
www.prozivot.info  

 
2. Lektor je zodpovědný za získání zpětné vazby klientů a jejich souhlasu s dalším 

zasíláním nabídek a informuje o všech možnostech pořadatele. 
 

3. Pravidla pro klientskou péči: 

 Získání zájemce je kompletní odpovědnost za PR a komunikaci s klienty 
v místě konání semináře.  

 Předpokládá to osobní znalost seminářů včetně osobní zkušenosti. Nadšená 
osobní komunikace. 

 V nabídkách písemných se užívají materiály zpracované lektorem. Možno po 
dohodě upravit na místní podmínky.  

 Program v dané oblasti sestavuje pořadatel ve spolupráci s lektorem. 
Odpovědnost je na pořadateli, který si vybírá dle specifik v oblasti a domlouvá 
s lektorem skladbu akcí, jejich rozložení a podmínky pro účastníky.  

 Pořadatel navrhuje uspořádání přednášek a jiných podpůrných akcí, které 
iniciativně organizuje. Lektor dle dohody na akcích vystupuje za úhradu režií na 
cestu, pobyt apod. 

 Pořadatel je zodpovědný za výběr peněz a výpočet podílu. Peníze se vyplácejí 
ihned po skončení akce. 

 Pořadatel dostává odměnu, pouze za zájemce, které získal on sám díky vlastní 
akvizici (nikoli klienti, kteří jsou dlouhodobými klienty nebo přišli z podnětu 
aktivity Emanuela či jiných subjektů) 

 Jiné dle dohody o spolupráci 
 
 
Jako prémie je pro trvale spolupracujícího nabídka k účasti na akci zdarma. Těším se na šíření 
myšlenky rozvoje a podpory, spolutvoření. Emanuel 
 
 
Jakékoli nejasnosti prosím vždy řešíme před organizací každé akce! 
 
Těším se na spolupráci Emanuel 
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