
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMART PRICING 
KDY: 12. října 2011       KDE: Praha (bude upřesněno) 

1 den = 4 moduly = 5 cvičení  

        

Kurs je určený:  

 Pricingovým profesionálům 

 Manažerům a analytikům, kteří jsou 
zodpovědní za stanování CENY 
nebo za ZISK společnosti  

 Vlastníkům středních společností 
 

Na konci kurzu budete schopni: 

 DIAGNOSTIKOVAT 
PROBLÉM/PŘÍLEŽITOST, kterou 
pricing představuje pro Vaši firmu 

 Systematicky VYTVOŘIT pricingovou 
STRATEGII (definovat optimální 
produktovou tržní pozici) 

 POUŽÍVAT NÁSTROJE nutné 
k optimalizaci cen a naplnění 
pricingové strategie 

 DEFINOVAT Vaši DLOUHODOBOU 
KONKURENČNÍ VÝHODU 

 

Hlavní lektor:  

Ing. Václav Lorenc MBA (Pricing idiot) 

 11 let zkušeností se zaváděním 
pricingových procesů v ČR i 
zahraničí 

 Autor odborného 
marketingového blogu 
s průměrnou 90% ČTENÁŘSKOU 
SPOKOJENOSTÍ 

 Konzultant, inovátor, vizualista a 
spoluzakladatel společnosti 
PRICEWISE 

Zpětná vazba účastníků modulu: 

Přihlaste se na:  www.pricingidiot.com   nebo   me@pricingidiot.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč tenhle kurz? 
Praha červenec 2011 

Dámy a pánové, 

Když jsem v roce 2010 spouštěl server 
www.pricingidiot.com netušil jsem, jak velký 
ohlas tenhle projekt vyvolá. Zájem předčil moje 
očekávání a „donutil“ mne spoluzaložit firmu 

PRICEWISE.  

Dostávám od Vás feedback, že v ČR neexistuje 
PŘEHLEDNÝ, UCELNÝ a ZÁBAVNÝ zdroj, který 
provede zájemce rychle tématem pricing a 
umožní mu využít potenciál cenové optimalizace. 
Rozhodl jsem se, že ho vytvořím. 

Mým cílem je dokázat to co se povedlo panu 
Pohlreichovi s českou gastronomií - vytvořit 
zábavný vzdělávací koncept pro veřejnost. Zde je 
můj recept. Nakrájel jsem svoje 7 leté zkušenosti 
z pricingových projektů v korporacích, přidal hrst 
přečtených pricingových knih a blogů, okořenil 
svojí konzultantskou praxí a vytvořil degustační 
menu. První zájemci už ochutnali a potvrdili, že 
to nejen voní, ale i chutná a pěkně vypadá (viz. 
graf se zpětnou vazbou). Je čas tuhle možnost 
nabídnout i Vám.   

Přeji dobrou chuť. 

   Václav Lorenc 

Pricing idiot a PRICEWISE partner 

 

 

Program 

 

Kurz je rozdělen do 4 navazujících modulů: 

1. Jak vnímá cenu ZÁKAZNÍK? 

a. Cena vs. hodnota vs. náklady 

b. Segmentace 

c. Psychologie ceny 

d. Slevy 

e. Komunikace cen 

2. Jak cenu ovlivňuje KONKURENCE? 

a. Efektivní benchmarking 

b. Produktová pozice na trhu (cena 

vs. benefity) 

c. Dlouhodobá konkurenční výhoda 

d. Cenová válka 

3. Jak spočítat PROFITABILITU a POTENCIÁL? 

a. Způsoby výpočtu profitability 

b. Identifikace potenciálu na trhu 

4. Které PROCESY musí podporovat pricing? 

a. Cenové úniky 

b. Cenové změny 

c. Efektivní sales 

d. Produktová a pricingová inovace 

Součástí modulu jsou PRAKTICKÁ CVIČENÍ, kdy 

účastníci aplikují poznatky v reálných situacích a 

dostávají zpětnou vazbu od lektora i ostatních. 

 

 
Přihlaste se na:  www.pricingidiot.com   nebo   me@pricingidiot.com 

Cena 7.900 Kč + 20% DPH 

V ceně je zahrnuta účast na kurzu, výukové 
materiály a jednorázová konzultace. 


