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Děkovný dopis

Dobrý den pane Jal<ubše,

dovolte miVám poděl<ovat za podporu, cell<ový přístup a dosavadnívýbornou spolupráci. Dáleza ojedinělou
nabídl<u pouŽít a následně i realizovat pral<ticl<ou ul<ázl<u šl<olenív l<abinovém trenažéru.
Profesionalita Vašich zaměstnanců p. Kubell<y a p' Hejného si nás zísl<ala (píši názor celého školícího odd').

Včerejší přednáška p. Kubell<y, pro naše vedoucí servisů, splnila očel<ávání a hlavní cíl pro otevření budoucí

spolupráce.

Krátl<é shrnutí:
_ Prezentace p. Kubelky ve dnech 2.-3.10.2018, zaměřená na cílovou sl<upinu : asistentl<y servisu, byla

velmi l<ladně hodnocena nejen námi (šl<olícíodd.), ale především účastníl<y šl<olenía následně i

vedoucími pracovníl<y prodeje a servisů (po obdržení zpětné vazby)
- Včerejší prezentace p. Kubell<y, tedy 28.11.2o18, zaměřená na cílovou sl<upinu : vedoucí servisů

Mercedes-Benz, l<dy šlo u ul<ázl<u prezentace šl<olení pro přejímací technil<y byla tal<é velmi l<ladně

hodnocena, tentol<rát ze strany managementu servisů zcelé ČR, ale opět i námi (šl<olícím odd.)

Vážím si profesionálního přístupu obou výše jmenovaných.

Rád bych vyzvedl přístup p. Kubell<y' Musím Vám sdělit, že jsem Za svou l<ariéru (přes 20 let na šl<olícím

odd.) viděl mnoho šl<olitelů - lol<álních i zahraničních a dovolím si tedy zaslat Vám osobní pohled na p.

Kubell<u. Celkový přístup, individuální příprava, zájem, podpora, prezentačníschopnosti, schopnost
improvizace iol<amŽité real<ce nadotazy,....(bylo by toho více) p. Kubelky je na nejvyšší úrovni. Jde o

profesionála tzn. tělem i duší, ovládá verbální komunil<aci, řeč těla, zaujme svým výl<ladem, je přesvědčivý,

věrohodný, dol<áŽe si zísl<at vell<ý respel<t i uznání'

Budeme rádi, pol<ud bychom mohli otevřít programovou spolupráci pro příští rol<y v oblasti šl<olení

servisního personálu našídealersl<é sítě. Pol<ud bude trvat zájem iz Vašístrany, bude spolupráce vyžadovat

další l<rol<y, především uzavření smlouvy mezi Czech Aviation Training Centre, s.r.o. a Mercedes-Benz Cars

Česká republil<a s'r.o.
Mohu Vás požádat o potvrzení zájmu i zYaší/ vaší strany?

Moc Vám děl<uji, s pozdravem
Martin Šteker
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