NYÍLT KÉPZÉS

BIZALOM
PROGRAMOK
2019.
BUDAPEST

JELENTKEZÉS >

ESEMÉNYEK
A bizalom sebessége nyílt képzések résztvevői megismerkedhetnek azon gondolkodásmóddal, készségekkel és
eszközökkel, amelyek mérhetően javítják képességüket a bizalom növelésére – így a költségek csökkentésére és a
sebesség fokozására illetve a programon való részvétel a legköltséghatékonyabb mód a képzés megismerésére.
A PROGRAM ELSŐ IDŐPONTJA:
2019. MÁRCIUS 19.

ÁR: 80.000Ft + ÁFA / fő / 1 nap*

PROGRAM VEZETŐJE:
NYÉKI EMŐKE
tréner, tanácsadó

Az ár tartalmazza a programot,
munkafüzetet.

HELYSZÍN:
BUDAPEST (szervezés alatt)

Ellátási díj a helyszíntől függ, a
végleges helyszínnel közöljük.

A képzéssel kapcsolatos szakmai kérdéseit felteheti Nyéki Emőkének
a emoke.nyeki@franklincovey.hu e-mail címen.

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT ILLETVE JELENTKEZÉSÉT!

JELENTKEZÉS
www.franklincovey.hu/frankincovey-nyilt-kepzesek

AKÁR A TELJES A BIZALOM SEBESSÉGE PROGRAMON RÉSZT VEHET VAGY CSAK
AMELYIK RÉSZÉT A LEGHASZNOSABBNAK TALÁLJA.* MINDEZT MOST KEDVEZMÉNYESEN:
Teljes programsorozat esetén: 65.000 Ft+ÁFA/fő/nap
3 témára való jelentkezés esetén: 70.000 Ft+ÁFA/fő/nap
2 témára való jelentkezés esetén: 75.000 Ft+ÁFA/fő/nap
1 napos részvétel esetén: 80.000 Ft+ÁFA/fő

Az ár mindegyik esetben tartalmazza a képzés és a
résztvevői munkafüzetdíját, az ellátás költségét nem.

Dolgozói elkötelezettség videó | https://youtu.be/c1gJi8DxBWo
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A bizalom a gazdaság egyik motorja, ami mindig hatással van
két mérhető tényezőre: a sebességre és a költségekre.

A NYÍLT KÉPZÉSEKKEL JÁRTASSÁGOT SZEREZNEK A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN:
ÖNBIZALOM | A HITELESSÉG ALAPELVE

Növeljük saját hitelességünket!

2019. MÁRCIUS 19. (KEDD)

Hogyan lehetünk hatással kollégáink eredményességére
egészséges önbizalmuk erősítésével? A saját magunkba vetett hitünk hogyan van hatással a másokkal való
együttműködés eredményességére?

TÁRSAS BIZALOM | A VISELKEDÉS ALAPELVE

Ösztönözzük a bizalmat viselkedésünkkel!

2019. MÁJUS 24. (PÉNTEK)

A következetes és tudatos vezetői magatartás, mely
a másokkal való együttműködés során a bizalom
megerősítését szolgálja. A cél a hatékonyabb működés
elérése produktívabb és boldogabb, elkötelezettebb
munkatársak segítségével.

SZERVEZETI BIZALOM | AZ ÖSSZEHANGOLÓDÁS ALAPELVE

Igazítsuk a magas bizalmi szinthez csapatunkat,
jelképeinket és rendszereinket!

2019. OKTÓBER 21. (HÉTFŐ)

Mit üzennek a folyamataink, rendszereink, szimbólumaik a
szervezetünkben? Az ellenőrzés, a kontroll vagy a bizalom
és biztonságos működés a fő üzenetünk?

PIACI BIZALOM | A JÓ HÍRNÉV ALAPELVE

Növeljük csapatunk hírnevét!

2019. NOVEMBER 14. (CSÜTÖRTÖK)

Nemzetgazdasági szinten érezhető a megfelelő munkaerő
hiánya. Hogyan tudjuk bevonzani és megtartani a számunkra
értékes munkaerőt?

* Bizalom nyílt képzéseink együtt 4 napban és külön naponként is elérhetőek.
A teljes A bizalom sebessége vezetőknek című programunkról itt olvashatsz >>>
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