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Pro koho jsou
semináře vhodné?
PRO VŠECHNY, KDO SE CHTĚJÍ
ZLEPŠIT

Základní kynologické organizace
Sportovní týmy
Policie
Armáda
Celní správa
Vězeňská služba
Veřejnost



NePoPo®
HEART AND SOUL

Je to systém, kdy pes VŽDY SPLNÍ daný POVEL a to s NADŠENÍM, RYCHLOSTÍ
A PŘESNOSTÍ.

Většina psovodů, dokáže vytvarovat chování, které vypadá velmi dobře, ale
pes ho tak neplní VŽDY.
Nebo umí vytvarovat chování, které plní vždy, ale NE vždy ho plní  S
NADŠENÍM, RYCHLOSTÍ A PŘESNOSTÍ.

NePoPo® systém je systém, kdy tyto dva aspekty přivádí dohromady. 

NePoPo® je registrovaná značka Barta a Michaela Bellona.
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Instruktor
ING. MARTIN LACO MBA

Certifikovaný NePoPo® instruktor
Člen mezinárodní organizace kynologů (IACP)
Držitel atestu pro výcvik psů MŠMT

Spolupracuje s předními světovými kynology.
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Unikátní systém pro budování zapálení do výcviku. Systém rozvíjející
osobnost, inteligenci, sebevědomí, samostatnost a tvrdost psa.

NEPOPO® SHAPING (1 DEN)

Nejlépe socializovaný pes je pouliční pes. Pes žijící s bezdomovci na ulici.
Objevte jejich tajemství.

Víte jaký je rozdíl mezi noseworkem a pachovou identifikací? Záludnost
propamlskované stopy? Co je NePoPo® stopa?

SOCIALIZACE (1 DEN)

PACHOVÉ PRÁCE (2 DNY)

Nabízená témata



Systém budující psy, kteří vždy splní daný povel a to s nadšením, rychlostí a
přesností.

NEPOPO®  (2 DNY)

Používat EO jako trestací nástroj je již minulost. EO je nenahraditelná
pomůcka pro efektivnější výcvik vašeho psa.

Jak poznat daný typ agrese a jak jí následně řešit? Jaké jsou cesty pro práci se
strachem a jak kontrolovat dominantní chování?

ELEKTRONICKÉ OBOJKY (2 DNY)

AGRESE (1 DEN)

Nabízená témata



"Úžasný seminář! Vše vysvětleno do posledních detailů. Všechny otázky logicky vysvětleny a
předvedeny. Těším se na příště."

- Jana
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Poskytovatel
zajišťuje
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Podklady pro tvorbu letáků, FB událostí sloužící jako pozvánka na akci.

Propagace akce na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích
společnosti.

MARKETINGOVÉ PODKLADY

PROPAGACE

Komunikace s pořadatelem akce.

KOMUNIKACE



POŘADATEL
ZAJIŠŤUJE
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UBYTOVÁNÍ
Ubytování pro lektora

STRAVU
Stravování během semináře pro
lektora

PROSTORY
Vnitřní pro teorii v případě špatného
počasí. Prostory pro praktický
výcvik.

KOMUNIKACI
Komunikaci s účastníky akce.



V koutě 201, 277 13, Kostelec nad Labem
IČO: 09052721
DIČ: CZ09052721

+420 607 080 580

ADRESA

TELEFON

info@arkak9.com

EMAIL

Najdi nás!

KONTAKTY
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