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8. VIP nabídky / VIP offers

ZÁKLADNÍ A ZÁSADNÍ SLOVA A FRÁZE

PODSTATNÁ JMÉNA

1st class ticket - lístek do 1. třídy, ten nej nej lístek

added benefit - bonus navíc

amazing testimonial - skvělá reference

bargain - výhodná koupě

bundle - balíček služeb

collaboration - spolupráce

concierge - recepční/asistent, co všechno zařídí během pobytu

conference host - organizátor konference

credibility - důvěryhodnost

exclusivity - výjimečnost, exkluzivita

experience - zážitek

extra value - hodnota navíc

fine print - drobnotisk, právní detaily psané drobným písmem

general ticket - normální lístek

high end offer - VIP nabídka

host - organizátor, hostitel

luxury - luxus

meet and greet - krátké setkání s někým 

newspaper article - článek v novinách

opportunity - příležitost, možnost

positioning - stanovení pozice značky, image značky

PR = public relations - vztah s veřejností

price anchor - záchytný bod v cenách (od něj se počítají další produkty, nebo přes něj nejdeme)

priorities - priority, čemu dávám přednost

referral - doporučení

referral fee - poplatek za doporučení

result - výsledek

surprise and delight - doslova překvapit a potěšit, jinak nečekaně příjemně překvapit

value - hodnota

VIP ticket - VIP lístek

waiting list - čekací listina

SLOVESA

collect testimonials - sbírat reference

demonstrate value - předvést hodnotu
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get to know - poznat, seznámit se

gravitate - tíhnout k něčemu, být přitahován

include - zahrnout

niche down - zúžit zaměření

sold out - vyprodáno

treat somebody - udělat někomu radost, pohostit někoho

value - cenit (si)

waste money - plýtvat penězi

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍSLOVCE

basic - prostý, základní (např. o vybavení)

face-to-face - osobně, do očí

fancy - nóbl

high end - špičkový, VIP (to není přesné)

irresistible - neodolatelný

luxurious - luxusní

on top – navrch

DALŠÍ DELŠÍ FRÁZE

lowest possible price - nejnižší možná cena

positioning against something else - vyhranění vůči

price anchor against - porovnání ceny s

there is always a VIP client - vždycky existuje VIP klient

VEDLEJŠÍ, ALE PRAKTICKÁ SLOVÍČKA A FRÁZE

PODSTATNÁ JMÉNA

group programs - skupinové programy

hindsight - pohled zpět

speaker - mluvčí, host na konferenci

your perception - vaše vnímání

SLOVESA

become - stát se

cancel - zrušit

connect - propojit

explain - vysvětlit

grow into it - postupně se naučit nebo si zvyknout
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shift - změnit (se nebo něco)

steer people into it - navést lidi nějakým směrem

think beyond - přemýšlet nad věcí ještě jinak

DALŠÍ DELŠÍ FRÁZE

everyone starts somewhere - každý někde začíná

I can see why people don’t - chápu proč lidé ne…

loads of examples - spousty příkladů

my previous self - mé bývalé já

right in front of you - přímo před vámi

you don’t have to look for them - nemusíte je hledat
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