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Tisková zpráva 

“Těší mě, jsem Vaše náhoda a vidím věci jinak”

“Přemýšlíte právě o tom, jak najít ten pravý vztah? Přemýšlíte právě sami o sobě? 
Ať tak či tak, myslím, že bych měla řešení. Dokonce hned dvě.”
         Vaše náhoda

Praha 22. února 2011 - Na český trh vstupuje pod jménem náhoda nový projekt, který nabízí cílené seznamování partnerů a zároveň práci 
v oblasti  osobního rozvoje. To vše pod vedením zkušených odborníků. 

Partnerských seznamovacích agentur a agentur zaměřených na osobní rozvoj je na českém trhu dostatek. Cestou ke spokojenému životu je 
však právě a především propojení těchto dvou rovin. Životní rovnováhy a fungujícího naplněného partnerského vztahu mohou dosáhnout lidé, 
kteří se dobře cítí , znají své silné i slabé stránky a umějí s nimi v životě pracovat.

Náhoda je projekt s vysoce individuálním a profesionálním přístupem ke klientovi. Jeho zapojení do projektu začíná vyplněním ověřeného 
vědeckého testu na webových stránkách projektu s možností  následné osobní konzultace s odborníkem. Ten je schopen na základě určení 
charakterového typu klienta a jeho představ doporučit další kroky, jak v oblasti  výběru partnera, tak osobnostního rozvoje. Seznamovací 
možnosti  agentury vycházejí z předpokladu, že dlouhodobý kvalitní vztah mohou vytvořit především partneři, kteří jsou schopni spolu 
plnohodnotně trávit volný čas. Náhoda proto nabízí svým klientům akti vity, kterými se mohou sami pobavit a zároveň jejich prostřednictvím 
potkat partnery, kteří rádi tráví čas podobným způsobem. Kromě společných akcí, jako např. degustační večeře, sportovního nebo divadelního 
víkendu, mohou klienti  potkávat své potenciální partnery i individuálně. Odborníci náhody jim tyto konkrétní partnery doporučí nebo si je 
klienti  budou moci vybrat v rámci přístupné databáze sami.

Práce s klientem v rovině osobnostního rozvoje rovněž vychází z výsledků vědeckého testu a také z individuálních potřeb klienta. Konzultant 
náhody může doporučit práci s osobním koučem, terapeutem, fi tness trenérem, vizážistou nebo sex koučem. Odborníci byli pro spolupráci 
s náhodou pečlivě vybírání na základě profesních referencí, zkušeností  a v neposlední řadě i vlastních postojů k životnímu stylu. 

Služby náhody jsou založeny na vysoce profesionálním přístupu a jsou zpoplatněny. Výjimku tvoří osobnostní test, který je všem klientům 
k dispozici zdarma. Nabídka produktů je velmi variabilní - stejně jako přání klientů. Podle míry poptávky klient může zaplati t za měsíční služby 
náhody dva ti síce korun nebo také deset ti síc korun. 

Kompletní informace k náhodě, včetně základní myšlenky projektu, seznamu odborníků či kalendáře akcí, naleznete na  htt p://www.nahoda.com 
Pro první dojem Vám doporučujeme vyzkoušet osobnostní test s automati ckým zpracováním a vyhodnocením výsledků.

Kontakt pro média:
Lucie Kučerová
lucie@nahoda.com, tel: 777 986 919 
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Seznam odborníků projektu

Veronika Vinterová 
majitelka společnosti  náhoda, s.r.o.
- autorka projektu náhoda, který spojuje dvě zásadní životní fáze každého člověka – seznámení 
 a rozvoj osobnosti 

Petra Slabá
konzultant a kouč
- autorka koncepce rozvojových akcí
- věnuje se práci v oblasti  vzdělávání, osobního rozvoje lidí a individuálního koučingu 

Tomáš Morávek 
klinický psycholog a sexuolog
- autor koncepce rozvojových a seznamovacích akcí 
- působí v oblasti  psychologického a sexuologického poradenství 

Barbora Daňková
psycholog
- autorka osobnostního testu, který se zabývá jednotlivými fázemi vztahu a vychází z MBTI metodiky
- vede individuální konzultace v oblasti  partnerských vztahů a osobního rozvoje

Honza Hrabík 
poradce v oblasti  životního stylu a osobní trenér
- autor koncepce kondičního cvičení ve spojení s fyzioterapií, výživovým poradenstvím a relaxací
- spolupracuje na vývoji projektu trenérské školy

Lenka Forejtníková 
vizážistka
- odborník v oblasti  barevné typologie a analýzy
- věnuje se realizaci kurzů pro celkovou změnu image

Julie Gaia Poupětová
sex kouč
- pomáhá profesionálně řešit nejrůznější sexuální i životní problémy,
-  pro svou práci využívá znalostí  sexuologie, biologie, aplikované psychologie, ale i prakti ckých zkušeností  
 práce s tělem a energií

Michaela Kovaříková 
právník 
- specializuje se na oblast občanského práva
- advokátka a společník v mezinárodní advokátní kanceláři

Monika Čermínová 
redakce 
- spoluautor celkového vizuálního stylu náhody
- věnuje se tvorbě textů a přípravě podkladů pro prezentaci společnosti  náhoda

Kontakt pro média:
Lucie Kučerová

lucie@nahoda.com, tel: 777 986 919 


