
KLÍČ K VAŠEMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Hledáte nový životní směr?

Měníte zaměstnání?

Chcete podnikat a nevíte v čem a jak začít?

Přemýšlí vaše děti „kam po základce?“

Budete maturovat, končíte VŠ – a co dál?

Vracíte se do práce po rodičovské dovolené?

Zjistěte, jaký osobnostní typ jste a k čemu máte
nejlepší předpoklady, vaše silné a slabé stránky

Objevte svůj talent

Poznejte své speciální schopnosti a dovednosti
(motorické, umělecké, prostorové, atd.)

Ujasněte si, co by měla splňovat vaše ideální
práce

• Možnosti vašeho profesního uplatnění

• Psaní životopisu a originálního motivačního dopisu

• Připrava na pracovní pohovor, výběrové řízení  – na co si dát pozor,
jak se obléct, jakou řeč těla použít

• Anglicismy v českém prostředí a jak je užívat

• Kde a jak hledat vhodnou práci 

• Stanovení cílů a provedení procesem úspěšného hledání práce  

Nabízím vám osobní konzultace, profesní poradenství, firemní
školení a semináře, individuální poradenství žákům, rodičům,
skupinové poradenství k volbě povolání.
Dělejte to, co vás baví a uspokojuje.

Těším se na vás. 

Ing. Marcela Švadlenková
členka České asociace kariérního poradenství 

Kontaktujte mě a domluvte si osobní schůzku.
www.marcelasvadlenkova.cz • tel. 739 226 194



FASHION TERAPIE – KLÍČ K VAŠEMU ÚSPĚCHU
Víte, že oblečení, které nosíte, může ovlivnit vaše šance na úspěch?
Oděv by měl odrážet vaši sebejistotu. Není to snad jeho poslání?
Najděte v oblékání radost. Posilněte své sebevědomí tím, co máte
na sobě. A nemusíte chodit ani do posilovny.

Daří se vám v práci, jste úspěšní? Děláte, co vás baví a naplňuje?
Jaké jsou vaše osobní a pracovní vztahy? Jak vycházíte s druhými
lidmi? Je váš vztah s partnerem, rodiči či dětmi harmonický? A co
kolegové a šéf?

Objevte klíč ke svému stylu a poznejte:
• své silné a slabé stránky, talenty a předpoklady

• co vám sluší a co méně, jak si umět vybrat
správné oblečení právě pro vás

• jak ušetřit čas a peníze při nakupování

• jaké partnery si přitahujete do života a proč 

• jak pochopit chování ostatních kolem vás

• jak ovládnout umění harmonických vztahů

Nabízím vám osobní konzultaci k určení vašeho stylu a vašich
talentů a silných stránek, společné nakupování – základní kousky
podle vašeho stylu a typu postavy včetně doplňků, nebo oblečení
pro různé příležitosti, posouzení vašeho stávajícího šatníku, určení
barvového typu, přednášky, semináře a workshopy.

Objevte svůj styl, začněte právě teď.  Sami pro sebe, pro svůj skvostný

pocit ze sebe samých. A úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Terapie je vhodná  pro ženy i pro muže. Těším se na vás. 

Marcela Švadlenková

www.marcelasvadlenkova.cz • tel. 739 226 194
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