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❯❯❯ GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? ❮❮❮
Miért pont ezek a kurzustémák?
Olyan témákat gyűjtöttem össze, amik segítenek abban, hogy ne csak a szakterületen legyél kiváló szakember, hanem az elmélyített
önismeretnek és a készségeid fejlesztésének köszönhetően új dimenzióba tudj lépni, és egy másfajta szemléletmóddal tudd
megközelíteni a munkádat és a magánéletedet.
Milyen is az az egyszemélyes tréning? Hogyan néz ki a fejlesztési folyamat?
A tréningen nemcsak tudásátadás, kompetenciafejlesztés történik, hanem a kapott feladatokkal ügyfeleim önmagukon dolgoznak, a
gondolataikat, érzéseiket nem szükséges megosztaniuk.
Az utókövető konzultációk alkalmával lehetőség van a tanult technikák gyakorlatba való beépítése során felvetődő kérdéseidet
megbeszélnünk, a technikákat ellenőriznünk.
Miért jó az egyszemélyes tréning?
Nem kell egy előre meghirdetett időrendhez igazodnod. Nem kell másokhoz sem alkalmazkodnod, az általad elmondottak bizalmas
környezetben hangzanak el.
A miértjeidre, problémáidra személyiség- és helyzetfüggő válaszokat és megoldásokat kapsz. Az osztatlan figyelemnek köszönhetően
felszínre kerülnek a kérdéses területek.
A saját tempódban haladhatsz, minden benned felvetődő kérdést feltehetsz, és a számodra fontos témában lehetőséged van jobban
elmélyedni. A tanított készségeket hatékonyabban, gyorsabban és tartósabban sajátítod el, amelyek rövid időn belül igazi hozzáadott
értéket adnak majd számodra, és az általad képviselt vállalat számára.
Miért online?
Így nem kell időt pazarolnod az utazásra, nem kell kényelmetlen tantermi körülmények között tanulni, a munkahelyedről, vagy
otthonról, egy kényelmes kanapéról is bejelentkezhetsz a tréningekre és az utókonzultációkra.
Mikor indul a program? Mikor vannak a tréningidőpontok?
Mivel ez egy egyéni kurzus, így az indulási időpontot és a további alkalmakat is a magad időbeosztásának megfelelően alakítjuk.
Bármikor tanulhatsz, munkaidőn kívül és hétvégén is meg tudjuk valósítani a tréningeket és a további alkalmakat. Nem kell hosszú
heteket várnod mire a kurzus megkezdődhet, azonnal belekezdhetsz a fejlődésbe!
Milyen gyakran találkozunk?
Az egyéni időbeosztásodhoz igazodva találkozunk az online térben, javaslom, hogy minimum heti egy alkalommal erre kerüljön sor.
A programot legkésőbb 3 hónapon belül szükséges elvégezni a megfelelő hatékonyság érdekében. Az online utókonzultációk egy részét
a tréningfolyamat közben javaslom igénybe venni, az utolsó konzultációt legkésőbb az utolsó képzést követő két héten belül szükséges
igényelni.

Mennyi időt kell tervezned a fejlődésedre?
Csak a találkozók idejére kérek aktív figyelmet és koncentrációt, nem terhellek házi feladatokkal.
Van-e arra lehetőség, hogy egyszemélyes formában tovább dolgozzunk a Mentorprogramot követően?
Ha a modulokat szeretnéd mélyebben elsajátítani, vagy szeretnél többet gyakorolni, akkor egyszemélyes tréningek és konzultációk
formájában továbbra is állok rendelkezésedre.
Számos önfejlesztő könyvem van már, mitől lesz más ez a program?
Olyan témákat gyűjtöttem össze, amik hatékonyságnövelő rendszeren keresztül vezetnek végig. A modulok esszenciáját
gyakorlatközpontú tréningmetodikával adom át, ami egy remek alapot jelent. A továbbiakban igénytől függően tudod magad
fejleszteni a megvásárolt könyvekkel, vagy együtt, további egyéni fejlesztési folyamattal.
Miért érdemes azoknak is csatlakozni a programhoz, akik még csak tervezik a vállalkozásuk elindítását?
A program remek alapot fog nyújtani számodra, hogy már a vállalkozásod elindulásakor olyan készségeknek és önismeretnek legyél
birtokában, amikkel annyira hatékony leszel, hogy maximálisan a vállalkozásfejlesztésre tudj fókuszálni.
Úgy érzed, hogy kevés a szabadidőd, és az a félelmed, hogy a programmal csak még több energiád és időd megy el?
A programba valóban időt és energiát kell fektetni, de az villámgyorsan meghozza a gyümölcsét, és nemcsak visszahozza a befektetett
időt, hanem a jövőben időt spórol majd meg számodra.
Milyen felületeken folyik az oktatás?
Kérésre többféle alkalmazáson is rendelkezésre állok, a preferált felület a Zoom meeting szoftver.
Milyen fizetési és lemondási feltételek vannak?
A Menedzserképző Központ az egyeztetéseket követően díjbekérőt állít ki 8 napos fizetési határidővel, átutalásos kiegyenlítési móddal.
Igény esetén részletfizetési lehetőséget biztosítok kedves ügyfeleimnek.
Az egyes tréningalkalmak módosítását a Menedzserképző Központ kizárólag írásban fogadja el. Az időpont módosítására és lemondásra
legkésőbb a képzés előtt 72 órával van lehetőség.
Mik a folyamat első lépései?
1. Egy online megbeszélés alkalmával átbeszéljük a fejlesztési folyamat részleteit, egyeztetjük, hogy mit vársz el a programtól. Ránézünk,
hogy egyes területeken milyen nehézségeid vannak, kiválasztjuk a fő fókuszokat. Egyeztetjük az alkalmak időpontjait. (Igény szerint az
összes alkalom dátumát fixálhatjuk előre, vagy arra is van lehetőség, hogy csak az első alkalmak időpontjait rögzítsük előre.)
2. Az adminisztrációs egyeztetéseket követően kiállítom a díjbekérőt.
3. A közös munka megkezdése előtt küldök egy kifejtős kérdőívet, hogy az további támpontokat adjon számomra az előzetes
felkészüléshez és az eredményes együttműködéshez.

