


mozek je nastaven na příběhy – 
pohádky, mýty a báje.

A všichni jsme od přírody vypravěči…

Při prodeji čehokoliv – sebe, značky, 
businessu – vyprávíme příběh



3 ukázky ne úplně dobré story

•Všechny zásluhy jsou moje

•Vždyť to nic nebylo

•Žádná příprava

•Pracoval jsem tam, na starosti jsem měl



Je to MOJE story. 

•O čem jsem/nejsem já 
   a co je můj příběh?

Proč dělám to, co dělám? 
Co je pro mě důležité v životě? 
Jak vidím svoji budoucnost? …



Pro TEBE. Pro NĚHO. Pro NI. Pro NĚ…

•Kdo je můj posluchač?

Co je pro něj nebo ji důležité?  
Jak je zaujmu? Jak se odliším?…



[Byl to nejtěžší den mého života.] vs:
„Právě jsem skončil 12-ti hodinový pracovní maraton. Neměl jsem ani tušení, co přesně obnáší 
práce nakládajících na noční směně. Vždy jsem si myslel, že to přece musí zvládnout každý.  
Po jedné noci nakládání palet na kamiony jsem téměř nemohl zvednout ruce a bolely mě svaly, 
o jejichž existenci jsem neměl ani tušení. Na konci směny jsem chtěl jen jít domů, lehnout si  
a týden nic nedělat....“

Byl jednou jeden král a byla jednou jedna královna a těm se jednoho dne narodila překrásná  
princezna. Když princezna poprvé otevřela oči, její pohled padnul na květinu ve váze na stole.  
A na co princezny upřou svůj první pohled, to milují až do konce svých dnů,  a tak nejkrásnější prin-
cezna na světě od toho dne milovala květiny.

Byla to jiná noc, než všechny ostatní…



Tie-loathing adventurer and thrill 
seeker, who believes in turning ideas 
into reality. Otherwise known as  
Dr Yes at Virgin!

Senior leader with a proven track record for 
the delivery of strong and sustained results 
through passionate engagement, simple and 
focused strategic choice, collaborative behavior 
and an enterprise wide mind-set and approach. Business leader with experience in multinational 

and domestic UK plcs. Roles in sectors spanning 
FMCG, regulated transport and energy sectors; 
senior executive and board appointments with 
international remit covering Europe, India,  
North and South America, Australia and Africa. 
Expertise in the operational, commercial,  
regulatory and legislative differences and cultural  
approach in numerous markets and territories.

Techno-optimist and cyber space pioneer 
with a laugh that penetrates walls and  
a focus that could compete with that  
of a Jedi. Gets the rush from strong coffee, 
amazing sound, pure simplicity, meditati-
on, diving, yachting and work well done.




