
inpram.cz
INPRAM a.s. making waves

Inpram tvoříme jako platformu odborníků, kteří společně pracují
na rozvoji podnikání firem z mnoha odvětví.

Jsme trenéři, konzultanti a manažeři.

Pomáháme lidem využívat v práci to, v čem jsou opravdu nejlepší. Baví nás tvořit
vzdělávací programy na míru a soustředíme se naměřitelné výsledky každého z nich.

Budujeme nový způsob práce a radujeme se z transformačních výsledků našich klientů.

Portfolio firmy

KDO JSME A CO DĚLÁME?

Pro začátek si dovolujeme malé představení firmy

https://inpram.cz


ZMĚŘÍME VAŠE TALENTY
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a zajistíme, že nezůstanou v šuplíku

Každý, kdo si u nás vyhotoví psychometrický test CliftonStrengths34 získává tyto 2 benefity.

Vyhotovení psychometrického testu CliftonStrengths34:

Konzultace s talentovým expertem:

Komunita a rozvojová talentová aplikace jako 2 benefity pro naše klienty:

7 900 Kč bez DPH

test s výsledkem
v českém jazyce

vstup
do komunity

90 min.
konzultace

rozvojová talentová
aplikace modul “akční plán”

Balíčková cena

Účastník zjistí své talenty! Ano, každý je má!

Účastník se ponoří hlouběji a pochopí své talenty v praxi!

Víme, jak důležitá je praxe pro růst!

Co vám můžeme nabídnout?

Jsme hrdí dodavatelé metodiky CliftonStrengths34 od Gallupu
na českém a slovenském trhu od roku 2017. Zprostředkujeme
testování silných stránek, zajistíme konzultaci k plnému pochopení
výsledků testů a zavedení do praxe. Kontinuální
rozvoj jedince podpoříme naší talentovou rozvojovou
aplikací a možnosti účasti na měsíční komunitě
stejně naladěných lidí. Jak jednotlivec tak
i firma může navázat na další rozvoj.

#PsychometrickyTest #CliftonStrengths34 #Gallup

https://inpram.cz


ROZVOJOVÁ DIGITÁLNÍ APLIKACE

Benefity od nás pro vás :)

KOMUNITA
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Každodenní využívání svých talentů
a budování silných stránek na jednom místě!

Místo, kde se jednou měsíčně sejdeme online a společně
rozvíjíme témata seberozvoje a talentové metodiky
CliftonStrengths. Vždy se probírají projevy 2 talentů do
hloubky. Komunita je unikátní v tom, že se setkávají různí lidé,
různých zájmu, které spojuje společný zájem o růst.
Jedinečnost komunity tkví v každém z vás. Účastník zde má
možnost budovat a obstarávat zasazené semínko rozvoje!

Výsledky Vašeho
talentového testu

Charakteristiky
jednotlivých talentů

Interaktivní část k nastavování
Vašeho osobního růstu

Databáze metodiky
CliftonStrengths

Členství v Inpram
talentové komunitě

Přehled a práce
s týmem

(doživotně zdarma) (navýšený modul) (navýšený modul)

Nabízené moduly

Akční plán Týmy Kouč

... a mnoho dalších možností

https://inpram.cz


OTEVŘENÉ
KURZY A VÝCVIKY
PRO JEDNOTLIVCE

V průběhu roku máme několik otevřených výcviků pro rozvoj
jednotlivců. Ať už to jsou lidé z firem, kteří mají zájem o to stát se
ambasadory talentové metodiky ve firmě a nebo konzultanti,
lektoři, koučové na volné noze, kteří se chtějí rozvíjet v talentech
a jiných rozvojových tématech, všichni jsou vítáni.

Pro aktuální přehled otevřených kurzů kontaktujte: dominika.sucha@inpram.cz,
nebo nás navštivte na webu: https://www.inpram.cz/otevrene-kurzy.

Není zde téma, které vás zajímá?

Ozvěte se nám a uvidíme, co pro vás můžeme udělat. Vždy máme nějaké to eso v rukávu.
Cena za jeden výcvikový den 8 250 Kč bez DPH / os.

#PřidejSe

inpram.cz
INPRAM a.s. making waves

Tel. číslo:

+420 731 031 483
Kontaktní email:

dominika.sucha@inpram.cz

Barrett model v týmové a firemní kultuře
#CultureBuilding #BarrettValuesCentre

Získáte nový úhel pohledu na své vnitřní nastavení, které zásadně ovlivňuje, jak se v konkrétních životních
situacích rozhodujete. Naučíte se jak přímo ovlivnit svoji psychickou a emoční stabilitu a jak vytvořit
motivující a inspirující pracovní prostředí.

Vedení talentové konzultace a koučinku
#CliftonStrengths #Gallup

Stali byste se rádi profesionálem na vedení konzultace a coachingu založené na talentové metodice
CliftonStrengths34 od Gallupu? Nabízíme příležitost, jak si osvojit metodiku CliftonStrengths a naučit se s ní
pracovat.

Práce s talenty v týmu
#CliftonStrengths #Gallup

Máte už zkušenosti s individuálním přístupem talentové metodiky CliftonStrengths od Gallupu a zajímá vás,
jak toto know how převést do práce v týmu? Pak toto je výcvik pro vás.

2 DNY

3 DNY

1 DEN

Stálá nabídka kurzů v průběhu roku:

https://inpram.cz


NABÍDKA TRÉNINKŮ PRO JEDNOTLIVCE
#PřidejSe

Máte ambice stát se Inpram
Certified Talent Coach?
Staňte se Inpram certifikovaným CliftonStrengths konzultantem. Projděte výcvikem,
prohlubte své znalosti talentové problematiky a staňte se členy komunity konzultantů.

test a konzultace
CliftonStrengths 34

certifikační
osobní konzultace

6 dní talentového
a hodnotového výcviku

modul "kouč" po dobu
platnosti certifikace (2 roky)

6 konzultací
se zpětnou vazbou

Celková cena za certifikační výcvik:

73 400 Kč bez DPH / os.
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Dále nabízíme koučink, mentoring ve zmíněných tématech, facilitaci
kritických transformačních iniciativ, či outdoorové teambuildingové programy.
Programy vždy tvoříme s klientem na míru dle jeho konkrétních potřeb.

https://inpram.cz


NABÍDKA
TRÉNINKŮ PRO FIRMY

Vrozené talenty
v roli leadera
Využití autentického způsobu fungování ve své
pracovní i životní roli. Využití Gallup Leadership
know-how.Workshopu předchází talentový test
a konzultace.

Moje hodnoty a prostředí,
kde chci pracovat
Úvodní workshop k práci s hodnotami pro
management i zaměstnance. Součástí je test
osobních hodnot Barrett Values Centre.

Strengths Based
Leadership
Zavedení 4 nejdůležitějších prvků do vlastního
leadershipu. Budování důvěry, upevnění stability,
přinášení naděje a perspektivy, projevování
lidskosti a soucitu.

Culture Building
Jak vybudovat spolupracující týmovou kulturu
postavenou na budování týmových hodnot
a konceptu kmenového vůdcovství (Tribal
Leadership).

Uřiď své talenty
Úvodní talentovýworkshop pro management
i zaměstnance. Gallup testování pro 0,5 denní kurz
není nutné, pro navazující dny výrazně zvedá
účinnost, dopad a udržitelnost.

Excelentní talentové týmy
Pochopení rozdílnosti kolegů a nastavení efektivní
spolupráce s využitím unikátních talentů v týmu.
Práce s talentovým týmovým gridem.

#Gallup #CliftonStrengths #StrengthsBasedLeadership #BarrettValues #CultureBuilding #TribalLeadership

#ProgramyNaMíru

Talenty a kultura

0,5-2 DNY

1 DEN

0,5-1 DEN

1 DEN

1 DEN

1 DEN
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NABÍDKA TRÉNINKŮ PRO FIRMY
#ProgramyNaMíru

#HybridLeadership #SoftSkills #GrowthMindset #Coaching&Mentoring #Wellbeing

Hybrid Leadership
Specifika řízení vzdálených týmů. Kurz plný
sdílení mezi účastníky a praktických nástrojů
z leadershipu a agility se zaměřením na změnu
leadershipového stylu.

Time Management
Základy efektivního Time Managementu
postaveného na konceptu 5 návyků (D. Allen,
Getting Things done) a práci s rozdílnostmi
talentových skupin (Gallup).

Budování motivace
Motivace zaměstnance postavená na naplnění
jeho osobních potřeb a hodnot. Nácviky vedení
motivačních rozhovorů 1 na 1 a práce s motivací
v týmu.

Facilitační dovenosti
Základy efektivní facilitace v offline (1 den) nebo
online (1 den) prostředí. Využívání facilitačních
technik a kolaborativních nástrojů. Moderace
a mediace.

Nastavování cílů
Nastavování opravdu fungujících cílů pro
jednotlivce i týmy, využití konceptu KPIs a OKRs.
Vytváření týmového commitmentu a efektivní
empowerment zaměstnanců.

Stress Management
Zvládání akutního a dlouhodobého stresu, reakce
na neustálou změnu, uzavírání kruhů, omezování
rozpracovanosti a podpora efektivního Time
Managementu.

Koučink a mentoring
Budování autentického leadershipu a změna
leadershipového stylu směrem k podpoře
a inspiraci. Základní koučovací techniky a jejich
trénink v rolových situacích.

Komunikační dovenosti
Komunikační modely a kognitivní zkreslení,
nejčastější pasti efektivní komunikace, řešení
konfliktů, nenásilná komunikace a dosahování
shody.

Vedení rozhovorů 1 na 1
Trénink vedení rozhovorů 1 na 1 směrem
k vytvoření úzkého a neformálního vztahu se
zaměstnancem, podpoře výkonu, motivace
a dlouhodobého rozvoje.

Prezentační dovenosti
Veřejné vystupování, formáty nejefektivnějších
prezentací, dynamika projevu, Story Telling
a improvizace, efektivní prezentace online.

Growth Mind-set
Růstové vs. fixní myšlení a jak to růstové budovat.
Trénink postavený na osobních transformačních
cvičeních měnících přístup k výzvám, se kterými se
v práci potýkáme.

Wellbeing a osobní
rovnováha
5 pilířůWellbeingu, budování vnitřní osobní
rovnováhy, schopnost efektivně relaxovat a dobíjet
energii při náročném výkonu.
Efektivní relaxační a meditační cvičení.

0,5-2 DNY

1-2 DNY

1 DEN

1+1 DEN

1-2 DNY

1 DEN

2+2 DNY

2 DNY

1 DEN

1-2 DNY

2 DNY

1-2 DNY

21st Century Skills
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Dále nabízíme koučink, mentoring ve zmíněných tématech, facilitaci
kritických transformačních iniciativ, či outdoorové teambuildingové programy.
Programy vždy tvoříme s klientem na míru dle jeho konkrétních potřeb.
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#AgileLeadership #ChangeManagement #Scrum #OKRs #ProjectManagement #Design #Prince2

Inspiring Project Leaders
Moderní projektové řízení postavené naWaterfall
přístupu doplněného o ty nejefektivnější Agile
prvky použitelné v jakémkoliv týmu.

Uzavírací techniky
Vytváření hodnoty a vybudování naléhavosti
směrem k urychlení posunu obchodního cyklu
kupředu. Typologie klientů a základní uzavírací
techniky z metodiky SPIN.

Strengths Based Sales
Budování osobního obchodního stylu postaveného
na silných stránkách. Metodický základ v metodice
Gallup a Obchodě postaveném na hodnotě.

Obchod postavený
na hodnotě
Trénink vycházející z metodiky Creating Client
Value od autora SPIN metody. Změna pohledu
obchodníka na to jak klient nakupuje. Práce
s jednotlivými fázemi nákupního cyklu.

Agile Leadership
Kurz zaměřený na využití agilního mind-setu
v leadershipu (Fail-fast, Feedback, Empowerment,
Kanban) a jeho praktické aplikaci do každodenního
způsobu fungování.

Basics of Agile
Základy Agile přístupu – Scrum, Design Thinking
a Kanban v rámci interaktivního tréninku
využívajícím případové studie a agilní simulaci
Lego4Scrum.

Priority a Pipeline
Management
Řízení obchodní pipeline, výběr klientů s největším
potenciálem a řízení investice vlastních kapacit
a pozornosti do nejhodnotnějších obchodních
případů.

Vyjednávání a náročné
rozhovory
Techniky vyjednávání a dosahování
vyjednávacích cílů. Zvládání emočně náročných
situací a psychologie komunikace v obchodě.

Certifikační kurz
Prince2®

Příprava a zajištění oficiálních zkoušek
mezinárodního standardu Prince2® (Foundation
i Practitioner) a Prince2 Agile® v rámci
akreditovaného kurzu.

2 DNY

1 DEN

2 DNY

2 DNY

1 DEN

2 DNY

1 DEN

1 DEN

3-5 DNŮ

#StrengthsBasedSales #ClientValue #CustomerBuyingCycle
#Negotiation #PipelineManagement

Agile a Change Management

Sales
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Dále nabízíme koučink, mentoring ve zmíněných tématech, facilitaci
kritických transformačních iniciativ, či outdoorové teambuildingové programy.
Programy vždy tvoříme s klientem na míru dle jeho konkrétních potřeb.

NABÍDKA TRÉNINKŮ PRO FIRMY
#ProgramyNaMíru
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NÁŠ TÝM
Seznamte

se s námi
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Milan Pařil

Jaroslav Kala

Václav Huk

#Transformace #Gallup #Kultura

#Obchod #Gallup #Coaching

#HybridLeadership #Projekty #Agile

Milan je zakladatelem Inpramu. Je to konzultant a kouč
specializující se na transformaci, firemní strategii, firemní kulturu,
talent management a obchod. Klade důraz na rozvoj přirozených
silných stránek a jejich plné využití pro náplň role v organizaci.
Je certifikovaný Gallup a Barrett Values Centre kouč.

Mimo práce v Inpramu je garantem talentové ZŠ Eduard,
spolumajitelem jachtařské eventové agentury Limit Yacht
a expertem v start-upovém inkubátoru JIC Brno.

Jarek v Inpramu vede obchodní, talentové a hodnotové workshopy.
Díky zkušenostem z přímého vedení lidí je ideálním koučem pro
střední a Top management. Jarek je skvělý v motivaci zaměstnanců
a umí obchodníkům pomoci najít jejich vlastní cestu ke klientovi.

V Inpramu má 10ti letou praxi s koučinkem a vedením workshopů.
Je certifikovaným trenérem Inpram.

Má vlastní makléřskou společnost a vede tým lidí,
kteří profesionálně obstarávají privátní finance svých klientů.

Václav je spolumajitelem Inpramu. Je to trenér, agilní
kouč a projektový manažer se zkušenostmi z finančního, IT,
strojírenském a farma sektoru. Věnuje se leadershipu a zavádění
agilní / projektové kultury do denního fungování firem. Často
pracuje s koučovacím přístupem a silnými stránkami Gallup
CliftonStrengths.

Je certifikovaným trenérem mezinárodních standardů PRINCE2®
a PRINCE2 Agile® a je spolumajitelem
jachtařské eventové agentury Limit Yacht.

+420 724 710 005

+420 724 511 481

+420 720 159 464

milan.paril@inpram.cz

jaroslav.kala@inpram.cz

vaclav.huk@inpram.cz

https://inpram.cz


NÁŠ TÝM
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Vojtěch Krmíček

Dominika Suchá

Gabriela Budínová

#Konzultace #Gallup #CliftonStrengths

#Klienti #BusinessDevelopment #Facilitace

#Konzultace #Gallup #CliftonStrengths

Vojta v Inpramu vede talentové a hodnotové workshopy.
Díky dlouholetým zkušenostem s individuálním rozvojem lidí
i s vedením týmů je ideálním koučem a mentorem jak pro
jednotlivce, tak i pro manažery a teamleadery. Dlouhodobě se
zaměřuje na témata facilitace a rozvoje firemní kultury.

Na půdě JIC se zaměřoval na podporu začínajících firem,
změnu vzdělávacího systému, výuku podnikání na brněnských
univerzitách a byznys consulting.

Dominika má na starosti business development a proto můžete
očekávat, že hlavní komunikační kanál pro vás bude ona.
Je skvělým spojovacím bodem mezi klientem a obchodníkem.
Pyšní se svou odpovědnostní a svým “vztahovým” talentovým
profilem, díky nímž řídí velkou část podhoubí v Inpramu.

Věnuje se osobnímu rozvoji na různých úrovních a je milovnicí
hlubinné psychoterapie. Má zkušeností s konzultacemi,
coachingem a facilitací.

Gabča v Inpramu vede talentové a hodnotové konzultace
a workshopy se zaměřením na silné stránky a věnuje se
i teambuildingům a práci s týmy. Navíc zajišťuje softskillové
workshopy k motivaci a dosahování cílů. Je certifikovaným
trenérem a konzultantem Inpram.

Vystudovala Učitelství jazyků pro specifické účely na
francouzské Université d’Artois v Arrasu. Má hojné zkušenosti
z lektorské a školící činnosti v korporátním prostředí.

+420 608 709 463

+420 731 031 483

+420 602 304 786

vojtech.krmicek@inpram.cz

dominika.sucha@inpram.cz

gabriela.budinova@inpram.cz

https://inpram.cz
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MYSLÍME
NA BUDOUCNOST

U nás to nek
ončí :)

Více na: zseduard.cz

10 % ze zisku společnosti Inpram, a.s. jde na podporu
ZŠ Eduard, kde děti rozvíjí své talenty již od 1. třídy.

https://inpram.cz
https://zseduard.cz

