
Posilněte zdraví svých kolegů interaktivním 
školením od Loono

Vzdělávací aktivity 
od Loono



Díky jednomu školení u vás můžeme uspořádat zdarma 2 workshopy ve školách. 
I vy tak automaticky přispíváte k šíření osvěty o zdravotní prevenci.

www.loono.cz/firmy | @loonocz

Školení, které pomáhá dál

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


„Nepřestávejte a dělejte vaši práci stejně 
detailně, lidsky a srdcem, jako doposud! 

Musím za HR pochválit výběr školitelů - jsou to 
lidé na svém místě a na hromadu našich 

otázek měli elaborované odpovědi.
A co kolegové? Odcházeli nadšení, 

feedbacková data nám ukázala 100 % 
spokojenost.

Loono, dostalo jsi nás. Moc děkujeme a těšíme 
se na opakování!” 

 

Tereza Tkáčová
HR Specialist 

"Jelikož nám na zdraví našich kolegyň 
a kolegů velmi záleží, pravidelně pro ně ve 

spolupráci s Loono organizujeme nejrůznější 
workshopy či prohlídky se specialisty již od 
roku 2019. Workshopy od Loono jsou u nás 

velmi oblíbené, protože umí předávat 
důležité informace praktickou a záživnou 

formou. Lektoři jsou vždy připraveni 
zodpovídat i doplňující dotazy a umí svým 

výkladem zaujmout publikum. Pokud chcete 
vzdělávat své kolegy či zaměstnance 

o prevenci a zdraví, Loono je ta správná 
volba."

Veronika Brožek
General Manager

 

www.loono.cz/firmy | @loonocz

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Loono školení vede tým nadšených mediků, zdravotních 
sester a dalších budoucích zdravotních profesionálů. 

Objednáním školení podporujete nejen misi Loono, ale 
spolu s námi také rozvíjíte novou generaci lékařů 
a zdravotníků, kteří vnímají prevenci jako důležitou 
součást své profese.

Kieu My Chau

„Představte si místo, kde člověk získává 
inspiraci a motivaci ve studiu, v práci a hlavně 
v péči o sebe a své zdraví. Člověk se setkává se 

speciálními lidmi a jejich životními příběhy. 
A Loono? Loono je pro mě přesně tím 

místem.“

www.loono.cz/skoly | @loonocz

Kdo vás bude školit?

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


www.loono.cz/firmy | @loonocz

Vyberte si téma

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Prevence rakoviny Duševní zdraví

Mužské 
zdraví

Ženské 
zdraví

Pro více informací o tématu klikněte na ikonu 

www.loono.cz/firmy | @loonocz

Prevence infarktu a mrtvice

První 
pomoc
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www.loono.cz/firmy | @loonocz

Vyberte si formu 

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Workshop je ideální součástí teambuildingů, Dnů zdraví či 
pravidelného vzdělávání s kapacitou až 30 účastníků. 

cena 

18 000 Kč
bez DPH*

Potřebujete 
poradit? 

Ozvěte se naší 
Lucii

*Zrušení workshopu méně než 5 dnů před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 10 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 30 % z domluvené sumy. 
 

Během 60 minut vás školitelé Loono provedou 
světem prevence a vybraným tématem. 

Dozvíte se, jak onemocnění rozpoznat i ke komu zajít, 
pokud trápí vás či někoho ve vašem okolí. 

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). 
Školíme i v angličtině.

www.loono.cz/firmy | @loonocz

Workshopy

#
#
#
http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Školíme i formou online webinářů. Webináře mají větší kapacitu 
a na jednom vyškolíme až 50 účastníků najednou. 

cena 

18 000 Kč
bez DPH*

Vybrat si můžete ze všech našich témat. V kalendáři 
doporučujeme vyhradit na webináře 90minutové 
okno. 

Školíme přes platformy: Zoom, MS Teams, Google 
Meet, Youtube, ad.

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině.

www.loono.cz/firmy | @loonocz
*Zrušení webináře méně než 5 dnů před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 10 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 30 % z domluvené sumy. 
 

Webináře

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Na krátkém workshopu nebo webináři se školitelé zaměří na jedno 
z vámi vybraných témat: Vše o prsou, Vše o varlatech, Zdravá kůže 
či Syndrom vyhoření.

cena 

10 000 Kč
bez DPH*

V kalendáři doporučujeme vyhradit si 45minutové 
okno. 

Kapacita se řídí formou školení: workshop 30 účastníků, 
webinář 50 účastníků.

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině.

www.loono.cz/firmy | @loonocz
*Zrušení školení méně než 5 dnů před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 10 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 30 % z domluvené sumy. 
 

Krátký workshop nebo webinář

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Edukační stánek se hodí především na Dny zdraví, vánoční večírky či 
teambuildingové akce. Se stánkem na akcích školíme minimálně 
3 hodiny. 

cena 

30 000 Kč
bez DPH* za 
jedno téma

Za jednu hodinu dokáží naši školitelé na stánku vyškolit 
až 50 lidí v jednom z témat. 

Na stánku můžeme školit tato témata: prevence rakoviny, 
prevence infarktu a mrtvice, reprodukční zdraví, duševní 
zdraví a první pomoc.

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině.

www.loono.cz/firmy | @loonocz
*Zrušení stánku méně než 5 dnů před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 10 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 30 % z domluvené sumy. 
 

Edukační stánek

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Chcete se o konkrétním medicínském tématu dozvědět více? V tom 
případě je moderovaná 60minutová beseda s odborníkem to pravé. 

*Zrušení besedy méně než 14 dnů před jejím konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 70 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 30 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
 

Cena 

35 000 Kč
bez DPH* 

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). 

Vybrat si můžete diskuzi na nejrůznější témata. Pro více 
informací se podívejte na naši webovou stránku nebo nám 
napište.

Jedné besedy se může zúčastnit až 50 lidí. Besedu je možné 
uspořádat offline i online. 

www.loono.cz/firmy | @loonocz

Beseda s odborníkem

http://bit.ly/FirmyLoono
http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Balíček 5 online kurzů obsahující 
animovaná videa, podcasty, infografiky či 
krátký kvíz na závěr. 

Skrze vzdělávací online portál Digiskills.cz 
se společně s vašimi kolegy například 
dozvíte, jak předejít syndromu vyhoření, 
jak včas odhalit příznaky rakoviny nebo 
jak zkrotit krevní tlak. A to vše zábavnou 
a interaktivní formou!  

E-learningovými videi vás provede zakladatelka 
Loono MUDr. Kateřina Šédová (Vacková). 
Obsah kurzu je supervidován 1. lékařskou 
fakultou UK. 

E-learningový kurz Prevence

https://www.youtube.com/watch?v=5YUTEtJ2MKQ
https://www.linkedin.com/in/katerina-vackova/


Pomocí manažerského dashboardu sledujte statistiky 
studia vašich kolegů, počet dokončených aktivit 
a témata, o která je největší zájem. Následně 
společně můžeme navázat tématickým workshopem 
nebo panelovou diskuzí. 

www.loono.cz/firmy | @loonocz

Proveďte 
mě kurzem

Demoverze 
na týden 

zdarma

E-learningový kurz Prevence

http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs
https://youtu.be/k8r4wShfn0c
https://youtu.be/k8r4wShfn0c
https://calendly.com/alexandra-siskova/15min
https://calendly.com/alexandra-siskova/15min
https://youtu.be/k8r4wShfn0c
https://youtu.be/k8r4wShfn0c
https://www.youtube.com/watch?v=5YUTEtJ2MKQ


*Cena se odvíjí dle počtu akcí a dle typu vybraných preventivních aktivit. 
Loono je plátcem DPH.

Chcete pro své kolegy připravit individuální plán vzdělávání v oblasti 
zdraví a prevence? Přichystáme vám prevenci na míru! 

Cena od 

80 000 Kč
bez DPH*

Nakombinujeme online i offline edukaci a do aktivit 
zapojíme školitele Loono i odborníky s mnohaletou praxí. 

Připravíme doplňkový edukační obsah (články na 
intranet, videa, ad.) či vyšetření/konzultace přímo na 
pracovišti. 

www.loono.cz/firmy | @loonocz
*Zrušení akce méně než 14 dnů před jejím konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 70 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 30 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
 

Dny zdraví

https://www.youtube.com/watch?v=LE1QHapEYgI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LE1QHapEYgI&t=2s
http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


Inspirujte své zaměstnance osobním příběhem lékařky a zaklada-
telky Loono MUDr. Kateřiny Šédové. 

 

Cena 

50 000 Kč
bez DPH* 

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině.

Vybrat si můžete ze tří témat: prevence rakoviny, prevence 
infarktu a mrtvice, duševní zdraví.

Jedinečný workshop až pro 50 účastníků se skládá ze 
dvou částí. V té první se Kateřina podělí o svou cestu, 
v té druhé naučí vaše kolegy, jak na prevenci. 

MUDr. Kateřina Šédová

Lékařka | Forbes 30 pod 30
 EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2021

www.loono.cz/firmy | @loonocz
*Zrušení workshopu méně než 5 dnů před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 10 dnů před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 30 % z domluvené sumy. 
 

Workshop s Kateřinou

https://www.linkedin.com/in/katerina-vackova/
http://www.loono.cz
https://www.instagram.com/loonocz/?hl=cs


3000+
workshopů

130 000+
vyškolených lidí

4 mil.
lidí vidělo naše 

kampaně

zachráněných
životů

 60+

Více 
příběhů

www.loono.cz/firmy | @loonocz

Co jsme už dokázali
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Rádi byste si objednali aktivity od Loono? 
Ozvěte se naší Lucii!

Lucie Limburská

workshopy@loono.cz 
+420 774 767 010

Ozvěte se nám

www.loono.cz/firmy | @loonocz

https://www.linkedin.com/in/lucielimburska/
https://www.instagram.com/loonocz/
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https://apps.apple.com/cz/app/preventivka/id1573646003?l=cs
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