Innovatív együttműködési
lehetőség a FranklinCovey-val

A FranklinCovey egy a tanácsadói piacon egyedülálló szolgáltatás elérését teszi lehetővé
a világ számos nyelvén, köztük magyarul is. Ez a rendkívül innovatív megoldás három
különböző csomagban érhető el:

PERSONAL
EFFEC TIVENESS PASS

(PE P)

ALL ACCESS PASS

(A AP)

ALL ACCESS PASS PLUS

(A AP+)

AMIT KÍNÁLUNK
Hasonlóan más előfizetéses szolgáltatásokhoz (pl. Netflix, iMusic, Spotify) az All Access Pass
széles körű hozzáférést kínál az összes FranklinCovey-tartalomhoz, beleértve:
•
•
•
•
•

a résztvevői anyagokat,
a filmeket,
a diasorokat,
a tréneri útmutatókat,
a teljes online kurzuskínálatot.

Ezeket a megrendelő a fejlesztési folyamatban részt vevő munkatársai szükségleteinek függ
vényében testre szabottan kombinálhatja és használhatja fel. Minden felhasználót név szerint
regisztrálunk az All Access Pass portálon, akik ezután a számukra összeállított egyéni fejlesztési
tervhez kapcsolódó élő képzésekhez és/vagy online tartalmakhoz férhetnek hozzá az előfizetés
időtartama alatt. Az All Access Pass előfizetéses konstrukció lehetőséget nyújt arra, hogy
a regisztrált munkatársak vállalati belső trénerré váljanak, és jogosultságot szerezzenek az adott
képzés(ek) szervezetükön belüli megtartására.
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ÁRKÉPZÉS
Előfizetési díjak:
Az előfizetés minimum 100 főre igényelhető. Az előfizetés egy főre eső éves költsége létszámtól
és az igénybe vett csomagtól függően kb. 35 000–90 000 Ft. Minél magasabb a létszám,
annál kedvezőbb az egy főre eső költség. A megrendelő a hozzáférés díját évente egy összegben
fizeti, és annyiszor újítja meg, ameddig a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre igényt tart.
Ez a díj tartalmazza az előfizetéshez igazodó digitális (letölthető és OnDemand) tartalmakhoz
való hozzáférést, a vállalati belső trénerek online kiképzési költségét, valamint a Liveclicksszolgáltatáshoz és a Jhana-portálhoz való hozzáférés lehetőségét is.
Többéves AAP-előfizetéshez ajánlott kedvezményeink:
2 éves AAP-előfizetés:
1. Évenkénti fizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk.
2. Amennyiben a szerződéskötéskor előre egyben történik a fizetés, a kedvezmény 15%.
3 vagy több éves AAP-előfizetés:
1. Évenkénti fizetés esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
2. Amennyiben szerződéskötéskor előre egyben történik a fizetés, a kedvezmény 20%.
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Többéves előfizetés esetén árvédelmet biztosítunk az előfizetett évekre.
A kedvezmények és az árvédelem az előfizetési díjakra vonatkozik.
A résztvevői anyagok díjazása:
Az AAP-előfizetők a képzések során felhasznált nyomdai minőségű résztvevői csomagokat rendkívül
kedvező egységáron, normál árainkhoz képest jelentős kedvezménnyel vásárolhatják meg. Ha ezeket
a résztvevői csomagokat digitális formában szeretnék használni, azok az All Access Pass portálról
ingyenesen letölthetők.
Tanácsadói díjak:
Ha FranklinCovey-tanácsadók segítségét szeretnék igényben venni az egyedi képzési anyagok
kifejlesztéséhez és/vagy a képzések megtartásához, akkor az előfizetéssel rendelkezők
kedvezményre jogosultak normál/szenior napidíjainkból.
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ÉVES ELŐFIZETÉSI DÍJAK
PE P

PERSONAL
EFFEC TIVENESS PASS
Résztvevők
száma (fő)

Árazás

További
résztvevők
esetén

A AP

ALL ACCESS PASS

Árazás

További
résztvevők
esetén

A AP+

ALL ACCESS PASS PLUS

Árazás

100-ig

5 420 000 Ft

7 130 000 Ft

8 980 000 Ft

200-ig

8 980 000 Ft

12 620 000 Ft

16 180 000 Ft

350-ig

14 330 000 Ft

19 740 000 Ft

25 160 000 Ft

600-ig

23 300 000 Ft

1000-ig

35 910 000 Ft

48 530 000 Ft

60 990 000 Ft

2500-ig

82 650 000 Ft

107 730 000 Ft

132 810 000 Ft

5000-ig

150 770 000 Ft

201 070 000 Ft

251 300 000 Ft

72 000 Ft /fő

30 500 000 Ft

90 000 Ft /fő

37 700 000 Ft

További
résztvevők
esetén

108 000 Ft /fő

Megjegyzések:
1. Nagyobb résztvevői létszám esetén kérjük, keresse FranklinCovey-kapcsolattartóját!
2. Az árlistában szereplő Ft árak magyarországi projektekre érvényesek. Nemzetközi projektek esetében USD-ben nominált,
világszerte egységes árak érvényesek. A pontos árakért keresse FranklinCovey-kapcsolattartóját!

Tanácsadói díjak
Normál napidíj 500 000 Ft
Szenior napidíj 670 000 Ft
LiveClicks 2 órás webinárium 275 000 Ft
Élő VBT-képzés 490 000 Ft / fő
Résztvevői és tréneri anyagok díjai
Nyomtatott résztvevői csomagok 20 000 Ft / db
Nyomtatott tréneri útmutatók 42 500 Ft / db
Testreszabott tartalmak összeállítása
Tanácsadóink segítségével külön díjazás ellenében lehetséges egyedi FranklinCoveyprogramok összeállítása az előfizetéshez kapcsolódó tartalmak felhasználásával.
Ilyen igény esetén kérjük, keresse FranklinCovey-kapcsolattartóját!

LMS-integráció
FC OnDemand-modulok beépítése 950 000 Ft
Megjegyzés: Testreszabásért további költségek kerülnek felszámításra. Más AAP-modulok, tartalmak vagy erőforrások nem telepíthetőek.

A feltüntetett díjak nettó értékek, a tananyagok szállítási igényének esetében további költségek merülhetnek fel.
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TARTALMAK

PE P

A AP

A AP+

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása™ 4.0
A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása™ – Alapok
5 döntés a kivételes teljesítményért ™ – Kétnapos képzés
5 döntés a kivételes teljesítményért ™ – Egynapos képzés
Erősítsd magad a távmunkában!*
FELADATOK ÉS ESZKÖZÖK AZ 5 DÖNTÉS A KIVÉTELES TELJESÍTMÉNYÉRT PROGRAMBÓL

Tudattalan előítélet™ – Eredményességünk növelése előítéleteink megértésével és kezelésével
Projektmenedzsment-ismeretek™ – Nem hivatásos projektmenedzserek számára
Prezentáció mesterfokon ™
Az ügyfélhűség nagykövete™
Millennials@Work
What the CEO Wants You to Know: Building Business Acumen™
Meeting Advantage™
Writing Advantage ™
Fejlődjünk! (Insight-modulsorozat)
A vállalkozás alapjai (Excelerator-modul)
Eredményesen írni (Excelerator-modul)
Eredményes megbeszélések vezetése (Excelerator-modul)
Jhana-portál (online tudástár napi kihívásokra)
A vezető 4 kulcsszerepe™

A vezető 4 kulcsszerepe™ modulok:

–
–
–
–
–

Bevezetés a vezető 4 kulcsszerepébe™
A bizalom kultúrájának építése™
A csapat jövőképének és stratégiájának megalkotása™
A csapat stratégiájának és céljainak megvalósítása™
A csapat coachingszemléletű fejlesztése™

A csapatvezetők 6 legfontosabb feladata™
Vezetés viharos időkben*
KÉSZSÉGEK ÉS ESZKÖZÖK A CSAPATVEZETŐK 6 LEGFONTOSABB FELADATA PROGRAMBÓL

Virtuális csapatok vezetése*
KÉSZSÉGEK ÉS ESZKÖZÖK A CSAPATVEZETŐK 6 LEGFONTOSABB FELADATA PROGRAMBÓL

Hibrid csapatok vezetése*
A multiplikátor™ – Hogyan serkentik a legjobb vezetők mások gondolkodását
A 7 szokás vezetői alkalmazása – Coaching a nagyobb csapatteljesítményért
7 szokás vezetőknek ™
A bizalom sebessége ™ vezetőknek
A bizalom sebessége ™ – Alapok
A sikeres innováció kulcsa – Tárd fel a MIÉRT-et!™
Managing Millennials
Leaders@Change
A megvalósítás 4 alapszabálya ™ – online rendszer (4Dx OS)
Segítsük Partnereinket Sikerre™ – Megkeresés – A cső megtöltése lehetőségekkel
Segítsük Partnereinket Sikerre™ – Feltárás – A lehetőségek minősítése
Segítsük Partnereinket Sikerre™ – Zárás – Az üzlet megkötése
Initiating New Sales Opportunities in Challenging Times*
LESSONS AND TOOLS FROM HELPING CLIENT SUCCEED®

* Ez a program az AAP-portálon nem, azonban az AAP üzleti konstrukcióban elérhető ügyfeleink számára.
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Nyelvi információk:
• Az All Access Pass portál jelenleg 23 nyelven érhető el, köztük magyarul is.
• Kérjük, hogy a magyar nyelvi elérés lehetőségeinek részletes megismeréséhez használja az
e célra kidolgozott bemutató anyagunkat! A dokumentum eléréséhez keresse FranklinCoveykapcsolattartóját!
Minden résztvevő hozzáfér az adott csomag megoldásaihoz tartozó összes:
•
•
•
•

tartalomhoz és eszközhöz,
méréshez,
LiveClicks®-webináriumhoz,
OnDemand (e-Learning) modulhoz.

Valamint a fentiek mellett a Jhana-portál teljes kínálatához.

Vállalati belső trénerek számára elérhető anyagok:
•
•
•
•

virtuális certifikáció lehetősége
tréneri diasorok programvideókkal
tréneri útmutatók
LiveClicks®-webináriumi licenc-ek (a vállalati belső trénerek számától függően*)

* A LiveClicks®-képzések az Adobe Connect rendszerben működnek.

A FranklinCovey All Access Pass tartalom-előfizetéses konstrukciója lehetővé teszi vállalatok számára
üzleti és humán fejlesztési céljaik költséghatékony és változatos formában való elérését, ezzel hosszú
távon fenntartható hatást gyakorolva dolgozóik és az egész szervezet eredményességére.

A konstrukció 4 legnagyobb előnye:
1

Érték: sokkal több munkatárs juthat hozzá a számára szükséges FranklinCovey-tudáshoz jóval
alacsonyabb befektetésért, mint korábban bármikor.

2

Tartós hatás: egyszeri képzési élmény helyett a szervezet munkatársai ismétlődően is feldolgoz
hatják a számukra releváns kurzusokat, ameddig a tudásuk és kompetenciájuk a kívánt szintet
el nem éri.

3 Nagyfokú rugalmasság: olyan formában vehetők igénybe a tananyagok, ahogy a legcélravezetőbb

(hagyományos tantermi és/vagy online képzések).
4 További szolgáltatások: az előfizetők kedvezményes áron vehetik igénybe a FranklinCovey tanács

adói szolgáltatásait, vásárolhatnak nyomdai minőségű résztvevői anyagokat, illetve képezhetnek ki
saját vállalati belső trénereket további képzések megtartására.

F E D E ZZ E F E L A Z A L L ACC E SS PASS L E H E TŐS ÉG E I T !
További információért keresse FranklinCovey-kapcsolattartóját, és tudja meg,
hogyan segítheti szervezeti céljai elérését az All Access Pass.
FC-PANNON Tanácsadó Kft. | 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. | telefon: +36 1 202-0448
office@franklincovey.hu | www.franklincovey.hu
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