PREDNÁŠKY
A WORKSHOPY
PRE FIRMY

Volám sa Janka a pred 3 rokmi som založila blog Travelhacker. Mojím cieľom je pomáhať ľuďom objavovať svet a prinášať si domov čo najkrajšie zážitky. Množstvo vlastných skúseností mi dovoľuje sprevádzať, neskúsených cestovateľov, ale prinášať rady a tipy aj ostieľaným svetobežníkom. Za moju prácu som bola ocenená ako Bloger roka 2017.
Myslím si, že najvzácnejšou investíciou, ktorú si dnes môžeme za peniaze dopriať, sú zážitky. Mojou expertízou sú preto komplexné praktické návody, ktoré na cestách šetria nielen
peniaze, ale aj čas a energiu.
PRÍKLAD: Je bežnou praxou, že ceny leteniek v tom istom lietadle sa líšia, hoci sú v rovnakej
triede. Jedna môže stáť 600 eur, ďalšia o niekoľko radov ďalej len 350 eur. Svojím čitateľom
pomáham zaobstarať si letenku za 350 eur, pretože chcem, aby si za zvyšok dopriali let balónom, na ktorý budú spomínať po zvyšok života.
V takomto duchu vediem aj svoje workshopy a prednášky

TÉMY PREDNÁŠOK
AKO CESTOVAŤ ŠIKOVNE A LACNO

(minimálne 90 minút, ideálne 120 až 180 minút)

Komplexný workshop, kde so mnou spoznáte praktické a netradičné tipy, ktoré sa vám zídu
pri cestách po Európe aj exotike. Zohnať lacné ubytovanie či letenky už nebude problém.
Prezradím vám, kde nájsť last minute ponuky, zľavy, akciové kupóny alebo výhodné balenia.
Na cestách je často nastresujúcejšia doprava. Poradím vám ako sa dostať z letiska k ubytovaniu bezpečne, lacno a rýchlo aj ako si poradiť s pascami na turistov.

TÉMY PREDNÁŠOK
DOVOLENKA V EXOTIKE ŠIKOVNE A LACNO

(minimálne 45 minút, ideálne 60 až 90 minút)

Zatiaľ čo predošlá téma je zameraná aj na exotiku aj na Európu, tu sa zameriavam vyslovene na exotické destinácie. Môžete sa sami rozhodnúť, či vás zaujímajú všeobecnejšie informácie, s ktorými vás zoznámim za 45 minút alebo detailný workshop, ktorý zodpovie vaše
otázky (v dĺžke do 90 minút.)

TÉMY PREDNÁŠOK
TRAVEL BLOGGER - PRÁCA SNOV

(30 až 120 minút)

V rámci tejto témy vás zoznámim so svojím príbehom. Ako sa zo študentky práva stane blogerka roka? Podelím sa s praktickými tipmi, ako si založiť travel blog, ako si nájsť fanúšikov
a ako uspieť v konkurencii ostatných. Prezradím detaily o tom, ako sa dá blogom živiť a tiež
praktické tipy na spolupráce pre firmy, ktoré by rady spolupracovali s bloggermi a influencermi.

BALÍČKY
1.

PREDNÁŠKA / WORKSHOP PODĽA VOĽBY KLIENTOV

2. PREDNÁŠKA/WORKSHOP + KNIHA CESTUJ BEZ MILIÓNOV,
KTORÁ JE PLNÁ UŽITOČNÝCH CESTOVATEĽSKÝCH TIPOV
3. PREDNÁŠKA/WORKSHOP + OSOBNÁ KONZULTÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV
V dohodnutom termíne sa s účastníkmi individuálne alebo v malých skupinách stretnem, zodpoviem ich otázky ohľadom cestovania alebo poskytnem konzultáciu ohľadom ich itinerárov.
Jazyk prednášky alebo workshopu: slovenský, anglický.

REFERENCIE
Za 100 minút, ktoré sme spolu strávili, sme dostali konkrétne ukážky, ako a hlavne kedy
hľadať letenky do exotických destinácií, ale aj na zaujímavé eurotripy. Odporúčam tento
workshop ľuďom, ktorí sa doteraz spoliehali na cestovné kancelárie a zatiaľ nenašli odvahu cestovať na vlastnú päsť.
Helena Perončíková
Managing Director Assistant Lyreco
Chcem sa veľmi pekne ešte raz za všetkých poďakovať, knihy sú už rozchytané...už sa
chystáme na cesty... :)
Beáta Miščíková
Východoslovenská distribučná, a.s.
Předvedla jsi perfektní představení travellblogerské práce, za které děkujeme. Kdo chtěl,
mohl v podstatě z tohoto jednoho semináře odcházet s prvními plány na zahájení vlastní travel blogerské existence.
Petr Horký
Piranha Film v mene agentúry CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Okrem vyššie uvedených firiem som v minulosti prednášala pre O2 na tému ako cestovať šikovne a lacno, pre IKEA Components na tému „Zo študentky práva travel blogerka
roka“ či pre Slovak Business Agency na tému influencer marketingu.
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