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Hogyan maradhatunk hasznos tagjai
konfliktushelyzetekkel teli időszakokban?

a

szervezetnek,

feszültséggel,

ASSZERTIVITÁS/ ÖNÉRVÉNYESÍTÉS

VÁRHATÓ EREDMÉNY
A programon résztvevők...
• ...megismerik és elsajátítják az asszertív kommunikáció és
viselkedés szabályait, technikáit;
• ...megtanulnak különbséget tenni az asszertív és a passzív
viselkedésformák között;
• ...konfliktuskezelési stratégiákat sajátítanak el;
• ...beazonosítják az asszertív viselkedés akadályait.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Külső és /vagy belső ügyfeleikkel gyakoriak a nehezen kezelhető
konfliktusok.
2. Kollegáinak tudatosan kellene
viselkedéséhez, igényeihez.

alkalmazkodniuk

a

partnerek

3. Ha munkatársai önértékelése tükör után kiált…
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„Majdnem lehetetlen olyan rendezvényt megszervezni, amivel elégedett mindenki,
és persze, hogy a fanyalgók szava a leghangosabb.”
(Ismeretlen Rendezvényszervező megfigyelése)

CÉGES RENDEZVÉNYEK

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A résztvevők aktív közreműködése építő rendezvényeket szervezünk,
így a munkatársak részesévé válnak a programnak és számukra is
fontos lesz a siker.
• Megismerkedünk a cég céljaival, elvárásaival - így csapatépítő
tréningjeink legmegfelelőbb moduljait építjük be, hogy a rendezvény
sokoldalúbb és emlékezetesebb legyen.
• Dokumentáljuk a programot: a fényképeket, videó anyagot a
program végén rendelkezésre bocsátjuk.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Több hasonló rendezvényt szerveztek már és szükség lenne friss
ötletekre, különleges élményekre.
2. Fontos szempont, hogy ne munkatársait terhelje a rendezvény
minden apró részletének megszervezése.
3. Ugyanabból a pénzösszegből maradandóbb élményt kíván biztosítani
munkatársainak, partnereinek.
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Egyéni tréning, egyedi megoldások, maximális testreszabottság.

COACHING

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Tanácsadónk együtt dolgozik munkatársukkal - olyan bizalmi
szint alakulhat ki közöttük, amely kimagaslóan hatékony és gyors
változásokat hozhat.
• Rugalmasan alakítható a tematika, a találkozások időtartama és
intenzitása is.
• A program során megtanítjuk munkatársaiknak a coaching szintjeit,
módszereit, technikáit, ezáltal képesek lesznek a szervezeten belül
a coachingot beosztottjaik felé is továbbvinni.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Vezető munkatársai számos tréningen részt vettek már, ám ezek
után is szükség van az egyéni, testreszabott terelgetésre.
2. Azt tapasztalja, hogy munkatársai nehezen fogadják a kritikus
megjegyzéseket vagy egyáltalán nem is kapnak ilyeneket.
3. Kollégái vezetői, kommunikációs, együttműködési készségei
elakadtak egy bizonyos szinten és innen nem fejlődnek tovább.
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Mikor mondhatjuk biztosan, hogy ismerjük magunkat, netán egy másik embert? És
vajon mire használhatnánk ezt a tudást?

DISZK

Belülről kifelé

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A munkatársak könnyebben megértik saját maguk és mások
viselkedését, reakcióit.
• A cégvezetés részére egyszerűsíti a megfelelő vezető kiválasztását
mind kinevezéskor, mind a projektek levezénylésekor. Az új
kollégák felvételekor nagyobb biztonsággal hozható meg a végső
döntés.
• A személyiségtípus felismerésével előre láthatók, így elkerülhetők
a konfliktushelyzetek - a külső és belső ügyfelekkel egyaránt.
Generatív egyediség:
A rendszert kétféle módon ajánljuk:
o Hagyományos, kézzel kitölthető teszt, ami a tréner személyes
jelenlétét igényli.
o Internet segítségével önállóan kitölthető kérdéssor, melynél
a kitöltést követő egy napon belül kézhez kapható a részletes
elemzés.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha úgy érzi, hogy kollégái között sok a félreértés és a konfliktus.
2. Ha meg szeretné ismerni kollégái viselkedési mintáit, azt,
hogy milyen munkahelyi környezetben, légkörben teljesítenek
legjobban, és milyen típusú kollégákkal tudnak zökkenőmentesen
együttdolgozni.
3. Ha egy megbízható, könnyen kezelhető eszközt használna kollégái
kiválasztására, közös csapatba válogatására.
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Mindig egyértelmű az Ön cégénél: a személyes értékelés után mi történik másként a
kollégák napi munkájában?

ELLENŐRZÉS / POZITÍV KONTROLL

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A vezető mindennapjaiban
fontossága.

tudatossá

válik

az

ellenőrzés

• A vezetők elsajátítják az „elvárásokon-vállalásokon alapuló”
management módszert.
• A cég eredményessége érdekében a legfontosabb szempontok:
elkerülni a hibákat, minél hamarabb elérni a kitűzött célokat,
hangsúlyossá tenni az egyén szerepét.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha van olyan vezető beosztású munkatársa, aki nem ad rendszeresen
visszajelzést a beosztottainak.
2. Ha az értékelések rendszertelenek, alkalomszerűek.
3. Ha az értékelés során csak a problémákról esik szó, s ez
konfliktusokat gerjeszt a szervezeten belül.
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„Empowermenttel” eredményt elérni azt jelenti, hogy azokban a szervezetekben, ahol a
munkatársakat hatalommal ruházzák fel, vagyis lehetőséget kapnak önálló munkavégzésre, a
döntésekben való tényleges részvételre, befolyásolásra, ott növekszik a döntésekben résztvevők
felelősségvállalása, elkötelezettsége a szervezet céljai iránt. Az így megnövekedett motiváció a
teljesítmény javulásához, ezáltal magas profithoz vezet.

EMPOWERMENT
Áttörési Tréning

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• Olyan eredményekért vállalnak a munkatársak felelősséget, ami
nem következik a jelenlegi gyakorlatból.
• A kollégák könnyebben megértik saját maguk és mások viselkedési
szokásait az egyértelmű deklarációk következtében.
• Az erősségek és gyenge pontok felismerésével előre láthatók, és így
elkerülhetők a konfliktushelyzetek a partnerekkel éppen úgy, mint a
kollégákkal.
• Ismerve a különböző emberek változásokra adott reakcióit,
megkönnyíti e változások kommunikációját.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Előfordul, hogy kollégák ígéreteik ellenére, eredmények helyett
egy jól hangzó magyarázattal rukkolnak elő.
2. Alacsonynak érzi a bizalmi szintet a szervezeten belül.
3. Nem egyértelmű a munkatársak elkötelezettsége a szervezet vagy a
kitűzött célok iránt.
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Élmény, amit nem csak megélni, hanem átélni kell!

ÉLMÉNY PROGRAMOK VÍZEN
vitorlázás, rafting, kanyoning

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A különleges élményhez festői környezet és a mindennapok
felpörgetett ritmusát feledtető nyugalom párosul.
• Feltölti a kollégákat élménnyel és megújult erővel, értékekkel
térnek vissza a mindennapokba.
• Az élmény mellett igazi csapattá kovácsolódnak a résztvevők.

ÉRDEMES TALÁLKOZNI VELÜNK, HA...
1. Kollégái belefásultak a munkába...
2. Igazán extrém kihívásokon akarja kipróbálni munkatársait.
3. Élményekkel teli kalandokkal lepné meg csapatát.
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„Gondolt már arra, hogy mit fog tenni azután, ha már minden lehetséges vevő
rendszeresen vásárol az Ön cégénél? Ha még nem kell ezen gondolkodnia, küldje el
hozzánk értékesítési csapatát!”

ÉRTÉKESÍTÉS

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Az értékesítők megtervezettebben, tudatosabban, önállóbban fognak
dolgozni.
• Ismerik, mert begyakorolják egy teljes értékesítési folyamat minden
fázisát a tervezéstől az értékesítési tárgyaláson át az utánkövetésig.
Hatékonyan kezelik a kifogásokat és az ellenérzéseket.
• Olyan tárgyalástechnikai, időgazdálkodási, a partnerkapcsolatok
kezelésére vonatkozó ismereteket kapnak, melyekkel eredményesebb
üzletkötéseket, több szerződést, nagyobb bevételt hoznak a
cégnek.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha úgy érzi, hogy a cég bevételei nem érik el, vagy nem fogják
elérni azt a szintet, ami terveikben szerepelt.
2. Ha úgy látja, hogy kollégái több üzletet veszítenek, több
megrendeléstől esnek el, mint amit megnyernek, és ezeket mind a
konkurencia viszi el az Önök orra elől.
3. Ha úgy érzi, hogy munkatársai túl sok kifogással, nehézséggel
indokolják elégtelen teljesítményüket.
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„Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, amikor inkább
hallgatni kellett volna.”
Széchenyi István

A HALLGATÁS ISKOLÁJA

...avagy kommunikáció a megértés tükrében

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A hallgatást - eddig - soha sehol nem tanították.
• Feloldjuk a neveltetésük során az emberekbe rögzült helytelen
hallgatási reflexeket.
• Megváltozik a jelentős károkat és félreértéseket okozó „úgy
csinálok, mintha érteném” hozzáállás.
• Gyakoroljuk az aktív hallgatást, hiszen a
a figyelmetlenségből ered. Az emberek
az „automatikus hallgatásra”, vagyis azt
szövegkörnyezetből, ami számára a leginkább

félreértések 80 %többsége hajlamos
hallja ki az adott
kézenfekvő.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha azt tapasztalja, hogy munkatársai folyamatosan félreértik az Ön
számára egyértelmű információt.
2. Ha gyakran találkozik azzal a visszajelzéssel, hogy „akkor nem ez
hangzott el”...
3. Ha a teljesítmény elmaradásának megmagyarázásakor Önöknél is
az egyik „bevált” módszer az „én másként értettem” -reakció.
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A legújabb kutatások szerint, az emberek 95 %-a munkaidejének legkevesebb,
mint 50 %-át használja ki eredményesen, a maradék 50 %-ban fölösleges, idő- és
energiarabló tevékenységgel fárasztja magát.

IDŐGAZDÁLKODÁS

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• 12 területen értékeljük és tanítjuk munkatársait a hatékonyabb
önszervezésre.
• Programunk
résztvevői
megismerkednek
az
időtakarékos
gondolkodásmóddal, valamint az új, negyedik generációs
időgazdálkodási módszerrel.
• A gyakorlatok során tapasztalatokat szereznek arról, hogyan
végezhetnek el több munkát kevesebb stresszel úgy, hogy közben
a családi élet és a munka közötti kényes egyensúly is fenntartható
legyen.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha tapasztalta már, hogy munkatársai cselekedetei gyakran
nincsenek összhangban a célokkal.
2. Kollégái rosszul tesznek különbséget a fontos és a sürgős feladatok
között.
3. Ritkán összpontosítanak a célokra, emellett hiányoznak a rövid-,
közép- és hosszú távú célok.
4. Ha fontos lenne, hogy az Önöknél dolgozók megtervezzék a hetet és
a hónapot is előre, hogy idejüket hatékonyan kitölthessék.
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„Ha hozzá akarsz férni „A” gyümölcshöz, ki kell másznod az ág végébe.”
Shirley MacLaine

NŐI PROGRAM

NEM CSAK VEZETŐKNEK

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Beazonosítjuk és gyakoroljuk, hogyan használjuk női fegyvertárunkat
- elsősorban (!) persze az Empátiára gondolunk - vezetőként.
• A női és a férfi gondolkodásmód. Azonosságok, különbségek.
Előnyök és... ELŐNYÖK!
• Ismert, elismert szakemberek vezetik tanácsaikkal, gyakorlati
példáikkal a Hölgyeket az öltözködés és sminkelés területén.
• A kommunikációs, önérvényesítő, stresszkezelő és időgazdálkodási
modulok segítenek a második, harmadik „műszak” professzionális
megszervezéséhez - vagy ha ez mégsem sikerülne, a kudarc-érzés
elviseléséhez...
• Elemezzük az emancipáció bugyrait; miként fordítsuk előnyünkre,
hogy nők vagyunk.
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ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK

Ha Ön Nő:
1. Megtapasztalta már az „üvegplafont” - azt, hogy nőként nem tud
előbbre lépni a ranglétrán...?
2. Munkatársai sokszor frusztráltak, nehezen kezelik a stresszhelyzeteket...?
3. Végre akar magának két szabadnapot, amikor csak Ön és kolléganői
a központ? Kapcsolódjon ki, szerezzen tapasztalatokat - otthona
megvárja...!
Ha Ön Férfi:
1. Sokszor erőfeszítésébe kerül, hogy tolerálja női munkatársai érzelmi
kitöréseit...?
2. Munkatársnői
sokszor
stresszhelyzeteket...?

frusztráltak,

nehezen

kezelik

a

3. Végre akar magának két szabadnapot...?
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Felejthetetlen élmény és a találkozást megörökítő fotók, már ez sokat adhat a
kollégáknak, akik híres sportolókkal együtt vesznek részt a programon.

ÉLSPORTOLÓK, OLIMPIKONOK A TRÉNINGEN

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A résztvevők „testközelből” találkozhatnak az olimpikonokkal,
akik személyes példáikkal lehetnek pozitív hatással a munkatársak
eredményességére, hangulatára.
• Sok közös pontot találhatunk a sportolók eredményességének
feltételei és a munkatársak eredményessége között. Ezeket felismerve
jelentős változásokat érhetünk el minden egyes embernél.
• Egy olimpikon ugyanazt az információt saját példájával élményeivel, tapasztalataival, eredményeivel még kudarcaival is
- hitelesebben adja át hallgatóságának.
• Dokumentáljuk a programot: a fényképeket, videó anyagot a
későbbiekben rendelkezésre bocsátjuk.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Munkatársai számos tréningen részt vettek már és éppen ideje egy
különleges élménnyel meglepni őket.
2. Hiányzik a rendszeresség és kitartás kollégáiból, melyek egy
olimpikonnál alapvető tulajdonságok.
3. Lendületes, dinamikus munkatársai vannak, akik egy „száraz”
előadáson unatkoznának, de nyitottak lennének egy aktív olimpikonok részvételével zajló - tréningnapra.
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„Egy csapat nem attól jó csapat, hogy jó képességű emberekből áll, hanem attól,
hogy az azt alkotó emberek kiegészítik egymást.”
(idézet egy résztvevői véleményből)

OUTDOOR

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Hatékonyan, könnyen, dinamikusan működtethető csapat, mely
képes saját hibáiból tanulni.
• Kevesebb belső konfliktus a kollégák között, a változások könnyebb
és gyorsabb elfogadása, pozitív hozzáállás.
• A belső korlátok leküzdése, gyors, látványos és maradandó
sikerélmények, energiatöbblet, nagyobb teherbíró képesség
egyénileg és csapatszinten is.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha úgy érzi, hogy a csapata szalad, de az eredmények egy helyben
állnak...
2. Ha úgy látja, hogy kollégái nem, vagy csak vonakodva fogadják
el a munkájukat érintő változásokat, sokszor tapasztalt motiváció
hiányt, negatív hozzáállást.
3. Ha úgy érzi, hogy munkatársai a célzott együttműködéskor alapvető
hibákat követnek el, nem hatékony a belső kommunikáció, sok az
egymás közti konfliktus és félreértés.
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Színtelen, unalmas előadások, értekezletek szürkítik a napját? Munkatársaiból
hiányzik a magabiztosság, a tudatos, hatékony fellépés?

PREZENTÁCIÓS PROGRAMOK

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Cégük professzionális képviselete a nyilvánosság és az üzleti
partnerek előtt: az üzleti tárgyalások színvonala emelkedik a Cég
megítélése javul.
• A meghozott döntéseket fegyelmezett módon adják és fogadják.
• Váratlan helyzetekben is számíthat munkatársai helytállására.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha munkatársaik külső partnerekkel is kapcsolatban állnak.
2. Ha előfordul, hogy a tárgyalásokon cégüket több munkatárs is
képviseli.
3. Ha gyakran szerepelnek
sajtótájékoztatókon).

a

kollégák

a

médiában.

(Pl.:

4. A tervezettnél hosszabb ideig tartanak a tárgyalások, értekezletek.
5. Amikor nehezen fogadják a kollégák az új ötleteket.
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Egy cég arculatának kialakítása kulcs a sikerhez. Az üzleti élethez a magabiztosság
elképzelhetetlen megfelelő üzleti viselkedés és stílusos öltözködés nélkül.

„STÍLUSSAL EURÓPÁBAN”
ETIKETT, PROTOKOLL, ÜZLETI ÖLTÖZKÖDÉS

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Új tendenciákat mutatunk be az üzleti viselkedés, stílusos
megjelenés témakörében, hiszen mindezek fontos szerepet játszanak
a munkatársak és rajtuk keresztül a cég megítélésében.
• Hangsúlyt helyezünk a magabiztosság
megerősítésére, továbbfejlesztésére.

és

az

önbizalom

• Ismert divatszakértő kalauzolja a résztvevőket - praktikus ötletekkel,
új lehetőségekkel ismertetjük meg az alap-, kiegészítő és alkalmi
ruhatárak összeállításához.
• Az etikett oldaláról vizsgáljuk meg a tárgyalásokat, az üzleti ebédet
és az egyéb rendezvényeket.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Kollégái nehezen fogadják az új ötleteket.
2. Egyre több munkatársa találkozik külső partnerrel tárgyalásokon
kívüli szituációkban is. A bizonytalanságon nem veszhet el
üzlet...!
3. Úgy gondolja, itt az ideje, hogy az Önnek dolgozók változtassanak
munkahelyi megjelenésükön, öltözködési szokásaikon.
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Ha mindig azt teszed, amit mindig is tettél, akkor mindig azt fogod kapni, amit
mindig is kaptál. Ha az, amit teszel, nem működik, tégy valami mást...

STRESSZHELYZETEK KEZELÉSE

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Beazonosítjuk, hol találhatók a ránk ható stressztényezők, milyen
jellegűek és hogyan kezelhetők.
• Megtanuljuk, hogyan alakítsuk hosszú távon a hétköznapokat a
munkánkban úgy, hogy feladatainknak mégis örömmel tegyünk
eleget.
• Kipróbált és bevált életvezetési - pl.: relaxációs, táplálkozási,
szabadidő eltöltésével kapcsolatos - tanácsok alapján saját programot
állítunk össze a kiegyensúlyozott, harmonikus mindennapokért.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Munkájában egyre nagyobbak
teljesítményt kell nyújtania.

a

követelmények,

maximális

2. A kikapcsolódásra, hobbira, sportolásra szentelhető ideje egyre
csökken.
3. Egyre többször érzi magát kiégettnek, idegesnek, frusztráltnak esetleg az egészsége is rakoncátlankodik.
4. Emiatt észrevette már, hogy hatékonysága is csökken...
5. A fentieket munkatársain is észreveszi...
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Tréningprogramunk egyesíti a versenyszféra eredményközpontú szemléletét az
egyén ösztönös színészi képességeivel.

SZEREPJÁTSZMÁK
AVAGY A JÁTSZMÁK SZEREPE

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• Ez a tréning felkészíti a résztvevőket arra, hogy képesek legyenek
azonosulni és hitelesen képviselni olyan információkat, üzeneteket,
amelyekkel előzetesen nem vagy csak részben értettek egyet.
• Célja az, hogy elinduljon az a folyamat, amelynek során az
ösztönös vezető, üzletkötő tudatosan kommunikál, és folyamatosan
kontrollálja viselkedését.
• Ez a folyamat a résztvevők egyéniségére épül, és úgy válik
hasznos tudássá, hogy a tréner és a színészpedagógus „lefordítja”,
alkalmazza a csoport számára.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Tapasztalta már, hogy a munkatársak saját ellentétes véleményükkel
kiegészítve adják tovább a döntéseket, utasításokat.
2. Okozott már hátrányt, hogy a kollégák nem tudták hitelesen átadni
a szervezet számára fontos üzeneteket.
3. Minden hagyományos tréningen részt vettek már munkatársai és
nem tudja őket jelentős kihívás elé állítani.
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„Soha ne legyünk mérgesek! Soha ne fenyegessünk! Érveljünk!”
Don Corleone/ A Keresztapa

TÁRGYALÁSTECHNIKA

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Többféle tárgyalási stílussal, módszerrel ismerkedhetnek meg, és
gyakorolhatják azokat. Megtanulják felismerni a partner taktikáját,
stílusát, verbális eszközeit.
• Felismerik és alkalmazzák a testbeszéd törvényszerűségeit, ezzel is
hatékonyabbá tehetik a tárgyalásaikat.
• Kollégái minden eshetőségre felkészülve fognak érkezni a
tárgyalásaikra. Megtanítjuk, hogy mire és hogyan kell felkészülni
egy-egy tárgyalás alkalmából.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha úgy érzi, hogy munkatársai gyakran nem érik el azokat
az eredményeket a tárgyalásokon, amiket szakmai múltjuk,
tapasztalatuk indokolttá tenne.
2. Ha úgy látja, hogy kollégái nem, vagy nem hatékonyan kezelik a
tárgyalásokon előforduló kellemetlen, olykor feszültséggel terhes
szituációkat, nem tudnak bánni a „nehéz” emberekkel...
3. Ha úgy érzi, hogy tárgyalásaik időben elhúzódnak, a kollégák
sokszor kellemetlenül érzik magukat a megbeszélések alatt és után,
előfordul, hogy tanácstalannak látja őket.
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Hogyan növelheti a telefonköltség a bevételeiket?

TELEMARKETING

VÁRHATÓ EREDMÉNY
Munkatársai
• ...megismerkednek
a
telefonon
történő
tárgyalások
törvényszerűségeivel és fontos szabályaival, így nem követnek el
„klasszikus”, a hallgató által kellemetlennek tartott hibákat.
• ...alkalmazzák a rövid és hatékony érvelés eszközeit; egy
telefonbeszélgetés pont annyi ideig tart majd, amíg feltétlenül
szükséges. Így válik költséghatékonyabbá ez a tevékenység.
• ...megtanulják
a
telemarketing
egyszerű
és
követhető
nyilvántartását, mely későbbi üzleti, vagy megkeresési stratégiák
kidolgozásához, a kommunikáció további tökéletesítéséhez adhat
értékes információkat.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha úgy érzi, hogy munkatársai nem hozzák azokat a „találati”
eredményeket, amelyek egy adott programtól elvárhatók lennének.
2. Ha úgy látja, hogy kollégái nem, vagy nem hatékonyan kezelik
a felmerülő kifogásokat, nincs valódi „ellenszerük” az elutasítás
ellen.
3. Ha úgy érzi, hogy más cégek sikeresebben végzik ezt a tevékenységet,
mint Önök...
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A tréneri munka alapja a minőséghez való ragaszkodás és a mérhető, látható
eredmény iránti elkötelezettség.

TRÉNERKÉPZÉS

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• Közösen meghatározzuk azokat a tulajdonságokat, melyekkel egy
trénernek rendelkeznie kell, illetve azokat a feladatokat, amit a
cégvezetés elvár tőlük.
• Ne csak hallják, hanem értsék is a kollégák, amit tanítani akarnak
nekik.
• Kérdezéstechnika segítségével állapíthatja meg „hol tartanak”
a kollégái, milyen mértékben sikerült átadnia a tudást, akár
személyre szabottan milyen egyéb ismeretekre, kiegészítésre van
még szükség.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Növelni kell a belső trénerek hitelességét.
2. Emelni kell a belső oktatás színvonalát.
3. Fel kell készíteni a tréner kollégákat a nehéz emberek és helyzetek
kezelésére.
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„Tisztelt Hölgyem / Uram!
Folyó hó 14-én kelt levelét válaszadásra megkaptuk; s az abban megfogalmazottakat az alábbiakban ezúton szeretnénk kiegészíteni, egyben
szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy...”

Ugye még olvasni is fárasztó...? Hemzseg a felesleges, elavult panelektől,
nyelvhelyességi hibáktól. Nem , az Ön cégétől még csak hasonló levelek sem
mehetnek ki - ezentúl...

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ LEVELEZÉS
VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Hangsúlyt kap az ügyfélközpontú és vállaltan egyedi hangvétel
kialakítása, következetes alkalmazása.
• Egy teszt alkalmazásával - az önmegismeréstől elindulva - a
program résztvevői képesek a Partner egyéniségének, habitusának
megfelelő stílusban levelezni.
• A szigorúan vett szakmai - levelezési - vonalat kiegészítik a
mindennapi munkát (is) segítő modulok. A tudatos hozzáállásváltás
a pozitív hozzáállás megteremtéséhez, a változásokkal való
együttműködés a proaktivitás kialakulásához járul.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha azt tapasztalja, hogy a levelezéssel foglalkozó kollégái fásultak,
hiányzik az igazi motivációjuk - és különben is agyonterheltek...
2. Úgy gondolja, hogy kiküldött leveleik bizony felettébb hivatalosak
és segítené, szorosabbá tenné az Ügyfelekkel történő kapcsolattartást
az egyedi hangnem...
3. Szívesen megújítaná kimenő leveleik, e-mailjeik stílusát, hogy
ezzel is megkülönböztesse magát a konkurenciától és a többi
szolgáltatótól.
4. Jelenlegi prioritásaik között szerepel az Ügyfelekkel
kapcsolattartás minőségének továbbfejlesztése...

való
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Az ügyfélszolgálat olyan, mint a foci. MINDENKI ÉRT HOZZÁ.
Ám a többség hozzáállása és a konkrét lépések még nincsenek összhangban azzal,
hogy a legfőbb szempont: a gól - A VEVŐ IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE...

AZ ÜGYFÉL SZOLGÁLATÁBAN

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• Egy tesztrendszer alapján a programon részt vevők beazonosíthatják
saját viselkedésüket, reakcióikat, majd külső és belső ügyfeleikét
is. Ezzel az ügyfélszolgálat egy fontos tényezője, az emberismeret
készsége mélyül el.
• Megfejtjük és elemezzük a kapcsolatot az ügyfélszolgáltatás
minősége és a nyereség között.
• „Nincs olyan szekér, amire ne férne még egy villával...” - hogyan
lehet tovább javítani az ügyféllel tartott kapcsolaton.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha az ügyfélszolgálatban dolgozókat sokszor kommunikációs
készségeik hiányossága, nem megfelelő hozzáállásuk akadályozza
a sikeres munkában.
2. Ha munkatársainak tudatosabban kellene alkalmazkodniuk ügyfeleik
igényeihez, reakcióihoz.
3. Ha reklamáló ügyfeleikkel kollégái vonakodva foglalkoznak. Sőt,
gyakran elintézetlenek maradnak ezek az ügyek...
4. Ha jelenlegi prioritásaik között szerepel az Ügyfelekkel való
kapcsolattartás minőségének továbbfejlesztése.
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„A vezetés nem kérkedik győzelmével, de nem is győzhető le soha, mert a vezetés a
magatartás eleganciája, amely mindenen átsugárzik.”
Hal Krause

VEZETŐI TRÉNING

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• Új módszereket adunk a klasszikus vezetői feladatok tervezés, hatékony munkaszervezés, motiváció, elismerések,
értekezletvezetés, a feladatok kiosztásának, delegálásának,
számonkérésének technikája... - örömteli elvégzéséhez.
• Megvizsgáljuk a nehéz és - esetenként az egyén számára előnytelen tulajdonosi döntések végrehajtásának lehetőségeit,
kommunikációját.
• A programon résztvevők ezentúl rendszeresen felteszik
maguknak a kérdést: „Mivel tudnék hozzájárulni a cég egészének
teljesítményéhez?” A kérdés után a célkitűzés, a stratégiai tervezés,
majd a tettek következnek...

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK...
1. Ha a szervezet vezetői gárdája frissítés előtt, alatt vagy után áll...
2. Ha egy adott csapatból, egy adott helyzetben a lehető legtöbbet
akarja kihozni.
3. Ha volt már olyan helyzetben a cég, amikor az üzleti eredmény nem
az éves üzleti terv szerint alakult.
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„Az élet túl rövid ahhoz, hogy egészségtelenül éljünk.”

WELLNESS

VÁRHATÓ EREDMÉNY
• A szakemberek által kifejlesztett komplex állapotfelmérő és
regeneráló program képet ad testünk jelenlegi működéséről.
• Minden résztvevő egyénre szabott életmódprogramot, szükség
esetén terápiás tervet kap.
• A regeneráló kúra aktiválja a szervezet öngyógyító erőit, fokozza a
vitalitást.
• A program végére mindenki kipihenten és olyan módszerekkel
térhet vissza a mindennapokba, amelyek segítik megőrizni erőnlétét
és teljesítőképességét.

ÉRDEMES TALÁLKOZNIA VELÜNK, HA...
1. Gyakran tapasztalja, hogy munkatársai fásultak, fáradékonyak.
2. Kollégáit emlékezetes meglepetéssel, különleges programmal
szeretné motiválni.
3. ...Önre is ráfér egy kis kényeztetés...
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