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3. Business vocabulary - 1:1 clients

PODSTATNÁ JMÉNA

application fee - účastnický poplatek

benefit - výhoda

bouncing - přeskakování

call to action (CTA) - výzva k akci

framework - kostra, konstrukce, osnova

gap - mezera, něco chybějícího, proluka

goal - cíl

hindsight - pohled zpět

nature of the business - povaha podnikání, takové už podnikání je

room for questions - prostor pro otázky

script - scénář

session - sezení, setkání, část kurzu

tech = technology - technika, technologie

transformation - přeměna, proměna

SLOVESA

add - přidat

aim for - mířit na

book in a calendar - zabukovat/zamluvit 

date - datum

deliver - dodat

earn money - vydělat peníze

execute a plan - vykonat plán

frame - vypracovat, zformovat

implement - realizovat, uskutečnit, zavést (metodu)

interact - komunikovat, reagovat

lay out - předložit, vyložit (plán, nápad)

log - zapisovat, zaznamenávat

mention - zmínit

paint the picture - vysvětlit, vylíčit

pay up - splatit, doplatit

prove your worth - dokažte svou hodnotu/cenu

reach - dosáhnout, kontaktovat

show your worth - ukažte, co ve vás je

sold out - vyprodaný
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start from zero - začít od nuly

start out - začít, vystartovat

take your business to the next level - posunout své podnikání o úroveň výš

think highly of somebody/something - mít o někom/něčem vysoké/dobré mínění

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍSLOVCE A DALŠÍ FRÁZE

afterwards - potom, poté, pak

aspirational - usilující, ambiciózní, ctižádostivý

at the same time - ve stejný čas, najednou

burning - palčivý, pálivý, hořící

current - momentální, současný

face-to-face - osobně, tváří v tvář

inspirational - inspirativní

in the end - nakonec

intensive - intenzivní

less - méně

the least - nejméně

more - víc

the most - nejvíc

realistic - realistický

reasonable - rozumný

relevant - relevantní, příslušný, k tématu

separately - odděleně, zvlášť

step-by-step - krok za krokem (např.plán)

the most pressing - nejvíce naléhavý (problém)

upfront - předem, zálohou

would you like to … ? - chtěli byste?

you would like to … - chtěli byste ...

how are you gonna know…? - jak budete vědět …?

which method to use next time - kterou metodu použít příště
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