NYÍLT KÉPZÉS

A KIEMELKEDŐEN
EREDMÉNYES
EMBEREK 7 SZOKÁSA
2019. JANUÁR 22-23-24 . (3 NAP)
BUDAPEST

JELENTKEZÉS

>

ESEMÉNYEK
A világ első számú személyes eredményességet fejlesztő programjaként ismert A kiemelkedően
eredményes emberek 7 szokása® ‑ Szemléletformáló program kiforrott keretrendszere segíti az egyéneket
az eredményesség alapelveit és szokásait beépíteni a mindennapokba, a szervezeteket pedig ezeket a
kultúra részévé tenni. Egy nyílt csoportban megismerheti más vállalatok, vezetők tapasztalatait, kihívásait
és kapcsolódhat hozzájuk.
A PROGRAM IDŐPONTJA:
2019. JANUÁR 22-23-24.

ÁR: 240.000Ft + ÁFA / fő / 3 nap

PROGRAM VEZETŐJE:
KLINGER GÁBOR
Head of services, tréner

Az ár tartalmazza a 3 napos
programot, munkafüzetet.

HELYSZÍN:
BUDAPEST (szervezés alatt)

Ellátási díj:
25.000Ft + ÁFA / fő / 3 nap

A képzéssel kapcsolatos szakmai kérdéseit felteheti Klinger Gábornak
a gabor.klinger@franklincovey.hu e-mail címen.

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT ILLETVE JELENTKEZÉSÉT!

JELENTKEZÉS
Személyes eredményesség a szervezet minden szintjén
Tapasztalja életében bármelyiket ezek közül: sodródik, beteljesületlenséget, tartalmatlanságot érez, kihívást jelentenek
együttműködések, a kommunikáció sokszor eredménytelen vagy a különbözőségeket nehéz elviselni, illetve egyre
kimerültebb és nem sikerül megújulni? A kiemelkedően eredményes emberek 7
szokása® - Szemléletformáló program ezekre ad egyedülálló megoldást.
Ha Önmaga vagy néhány munkatársa fejlesztésén gondolkodik, illetve szeretne
bepillantani 7 szokás programunkba, akkor nyílt képzésünk jelenti a leginkább
költséghatékony megoldást az Ön számára. Egy nyílt csoportban megismerheti
más vállalatok, vezetők tapasztalatait, kihívásait is, és gyümölcsöző emberi és
üzleti kapcsolatokkal gazdagodhat!
A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása® - Szemléletformáló program
4.0 verziója ötvözi az eredményesség örök érvényű alapelveit
a modern technika és gyakorlat vívmányaival.

7 szokás az igéret videó | https://youtu.be/PQyqYs5GaUo

www.franklincovey.hu

© FranklinCovey Magyarország Minden jog fenntartva.

1/3

NYÍLT KÉPZÉS

A KIEMELKEDŐEN
EREDMÉNYES
EMBEREK 7 SZOKÁSA
2019. JANUÁR 22-23-24 . (3 NAP)
BUDAPEST

JELENTKEZÉS

>

ESEMÉNYEK

EREDMÉNYESSÉG HÁROM SZINTEN
Lehetünk bármily kompetensek, nem fogunk tudni fenntartható sikereket elérni, ha nem vagyunk képesek önmagunk
eredményes vezetésére, mások megnyerésére és lelkesítésére, illetve saját tudásunk és képességeink folyamatos
fejlesztésére és megújítására; ezek a személyes, csapat- és szervezeti szintű eredményesség alapfeltételei. A
kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása® -Szemléletformáló program 4.0 olyan bizonyítottan eredményes
rendszer, amely három szinten javítja a vezetői készségeket:

7. SZ
OKÁ
S

1. SZEMÉLYES / EGYÉNI SZINTEN

ÉL
EZ
D

KÖLCSÖNÖS FÜGGÉS
5. SZOKÁS

ELŐSZÖR ÉRTS, AZTÁN
ÉRTESD MEG MAGAD!

•

6. SZOKÁS

TEREMTS SZINERGIÁT!

KÖZÖS GYŐZELEM
4. SZOKÁS

2. CSAPATSZINTEN
•

GONDOLKODJ NYER-NYERBEN!

FÜGGETLENSÉG

növeli a csapattagok aktivitását, elkötelezettségét és
együttműködését
fejleszti a kommunikációs képességeket, és erősíti a
kapcsolatokat

3. SZOKÁS

ELŐSZÖR A FONTOSAT!

1. SZOKÁS

EGYÉNI GYŐZELEM

LÉGY PROAKTÍV!

3. SZERVEZETI SZINTEN
•

•

M
ZT!
ÉS
ŰR
AF

•

érettséget, nagyobb teljesítményt és önmagunk
eredményesebb irányítását eredményezi
a lézerfókusz és a gondos tervezés által segíti a
kulcsprioritások megvalósítását

EG

•

2. SZOKÁS

TUDD ELŐRE, HOVÁ
AKARSZ ELJUTNI!

FÜGGÉS

olyan keretrendszert hoz létre, amely elősegíti
a szervezeti alapértékek megteremtését és
megerősödését, valamint a kiemelkedően eredményes
kultúra kialakítását
olyan - jelenlegi és potenciális - vezetőket fejleszt, akik
nemcsak szakértelemmel, de kiváló jellemmel is bírnak

A MA LEGJOBBAN TELJESÍTŐ
MUNKATÁRSAK

70%-a
NEM RENDELKEZIK AZOKKAL
A TULAJDONSÁGOKKAL,
MELYEK A JÖVŐBELI
SZEREPEIK BETÖLTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGESEK.
— FranklinCovey-tanulmány

www.franklincovey.hu
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A 7 SZOKÁS PROGRAM CÉLJAI
SZOKÁS

A RÉSZTVEVŐK

1. SZOKÁS: LÉGY
PROAKTÍV! ®

• Arra koncentrálnak, és azon dolgoznak, amire hatással
lehetnek, nem pedig arra, amire nem.

2. SZOKÁS: TUDD ELŐRE,
HOVÁ AKARSZ ELJUTNI! ®

• Meghatározzák a siker világos kritériumait, és
megvalósítási tervet készítenek.

3. SZOKÁS: ELŐSZÖR A
FONTOSAT! ®

• Rangsorolják, és - a folytonosan sürgető feladatok
ellenében is - megvalósítják legfontosabb céljaikat.

4. SZOKÁS: GONDOLKODJ
NYER-NYERBEN! ®

• A magas bizalmi szintű kapcsolatoknak köszönhetően
eredményesebben működnek együtt.

5. SZOKÁS: ELŐSZÖR
ÉRTS, AZTÁN ÉRTESD MEG
MAGAD! ®

• A mások szükségleteinek és nézőpontjának mély
megértése által hatással vannak a környezetükre..

6. SZOKÁS: TEREMTS
SZINERGIÁT! ®

• A munkatársi diverzitást kihasználva innovatív és minden
kulcsérintett számára kielégítő megoldásokat alkotnak.

7. SZOKÁS: ÉLEZD MEG
A FŰRÉSZT! ®

• A megújulást biztosító tevékenységek által növekvő
motivációra, energiára és munka-magánélet egyensúlyra
tesznek szert.

A RÉSZTVEVŐI CSOMAG TARTALMA
• résztvevői munkafüzet

• heti Nagy kövek

• 7x7 lépés tervező

• beszélőbot

• tanulókártyák

• Living the 7 HabitsTM App

• helyzetgyakorlat kártyák
7 szokás ízelítő videó | https://youtu.be/qDS9xZiIJYo

7 szokás kultúraváltozás videó | https://youtu.be/24TZjP4GIEg

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit
felteheti a trénernek közvetlenül, Klinger
Gábornak, vagy keressen minket központi
elérhetőségeinken!

Magyarországi elérhetőségeink: +36 1 202-0448 | office@franklincovey.hu | www.franklincovey.hu

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT ILLETVE JELENTKEZÉSÉT!

JELENTKEZÉS
www.franklincovey.hu
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