




AAP történelem számokban

AAP bevételek



Szinergikusan ötvözzük tartalmainkat, 
szakértőink tudását, valamint technológiai
megoldásainkat az átütő eredmények 
érdekében.

Tartalom
Vezetésfejlesztés,
Egyéni eredményesség,
Gyümölcsöző kultúra,
Stratégiai célok 
megvalósítása

Ember
Client Partners,
Implementation
Strategists,
Tréner-tanácsadók,
Ügyfél-támogató funkciók,
Lokalizációs szakemberek

Technológia
Online felmérések,
Ondemand online tanulás 
és eszközök,
Live-online megoldások,
A jelenléti tanulás 
támogatása (VBT és FC 
delivery)



A kategóriája legjobb 
tartalmait építeni, 
amelyek mély hatást 
gyakorolnak.

Tartalom: jövőkép 2022-2024



FranklinCovey tartalom:
jövőkép és alapelvek
A tartalmaink inspirálnak, és kibontakoztatják a tanulók potenciálját a 
szakmai,- és magánéletükben egyaránt.

Miről szól valójában?
Érzelmi központú

Nekem szól?
Érvényes

Megragad?
Emlékezetes

Reflektál a mostani világra?
Mai

Hogyan tudom használni?
Gyakorlatias



A megvalósítás 4 
alapszabálya
A csapatvezetők 6 
legfontosabb feladata 
(ráncfelvarrás)

Trust and Inspire
Inclusive Leadership
Series

A következő 3 év tervei

Változás
„Platform-ready” kurzusok

2022 szeptemberig

A legtöbb „régi” tartalmunk megújul, vagy teljesen újjáépül, közben 
minden évben vezetünk be új tartalmakat is.

Elkészült Megújul Teljesen új



A következő 3 év tervei

7 szokás
A bizalom sebessége
Projektmenedzsment
Értékesítésfejlesztés

2022 szeptember – 2023 augusztus

A legtöbb „régi” tartalmunk megújul, vagy teljesen újjáépül, közben 
minden évben vezetünk be új tartalmakat is.

Megújul

Well-Being
Communication Suite

Teljesen új



A következő 3 év tervei

A csapatvezetők 6 legfontosabb 
feladata
5 döntés
A vezető 4 kulcsszerepe

2023 szeptember – 2024 augusztus

A legtöbb „régi” tartalmunk megújul, vagy teljesen újjáépül, közben 
minden évben vezetünk be új tartalmakat is.

Megújul

Még formálódik

Teljesen új



Facilitálási készségek
Platform készségek
Implementáció segítése
Gyakorlás
Visszajelzés
(1 napos program)

Kulcsüzenetek átadása
Gyakori kihívások, elakadások
Gyakorlatba ültetési tippek
Összefüggések
(Nyílt tréning formátumban)

Vállalati belső trénereknek

Facilitálási készségek
Platform készségek
Implementáció segítése
Gyakorlás
Visszajelzés
(1 napos program)

2022 ősz

A kiképződés után is további segítséget nyújtani a minél magasabb 
minőség, illetve a viselkedésváltozás elősegítése érdekében.

Továbblépés 1. szint Továbblépés 2. szint 7 szokás: „deep dive”



FC Technológia jövőkép,
Funkcionalitás és bevezetési 
időterv



A mi platformunk kínálja a legegyszerűbb és 
legeredményesebb megoldást a széleskörű 
viselkedésváltozás eléréséhez.

Technológia: jövőkép



FC Platform: előnyök

Nagy hatású 
tartalom,
Rugalmas 
megközelítés

Viselkedés-
változás,
Nem csak 
„kipipálom”

Könnyű 
működtetni,
Könnyű 
használni

Mérhető 
eredmények 
(tanuló és 
szervezet)



FC PLATFORM 1.0 FC PLATFORM 2.0

Több platform, több könyvtárból 
elérhető változatos tartalom.

Egyetlen, egyszerű platform, ami 
a viselkedésváltozást helyezi 

a középpontba.



• Teljesen új, integrált 360 fokos felmérési rendszer

• A felmérés eredményeire javasolt megoldások

• Integrált Jhana tartalom

• Egyszerűen összeállítható csoportok és fejlesztési folyamatok

• Beépített kihívások, feladatok az implementációhoz

• Beépített email megerősítések

• Gyors és grafikus tanulási „eredményjelzők”

• ...

Miben lesz más?



2022. december – 2023. május között

Magyarországon?



További tervek

Ügyfelek
• Updates Reporting and Dashboards
• API-based LMS/LXP integration
• HRIS/Perf
• Management/Engagement Survey
• Integrations
• ???

Tanulók
• Certificates
• OnDemand Course 2.0 (mobile, social, 

gamified,microcleaning)
• Coaching
• Slack/Viva/Teams Integrations
• ???




