
Kedves Partnerünk!
Szeretnénk figyelmedbe ajánlani gyakorlati szemléletű tréningsorozatunkat.

Jelentkezés
Az online jelentkezési lap kitöltését követően emailen elküldjük a 
képzési szerződést és a képzési díjról kiállított számlát az általad 
választott fizetési opciónak megfelelően. 

További információ:
Forrás Lajos: +36 20 955 5085.

 
Jelentkezés és fizetési feltételek

A képzés díja bruttó 290.000 Ft, amely 
egyösszegben vagy 3 részletben 
fizethető.
Earlybird kedvezmény: bruttó 260.000 
Ft. október 21-ig.

Amit a díj tartalmaz:

1. online felmérés;
2. személyes interjú;
3. nyolc csoportos tréning modul;
4. inspiráló ötletek email 

üzenetben;
5. felkészítés a gyakorlati 

alkalmazásra;
6. akció tanulás;
7. egy alkalom személyes coaching;
8. Buddy Support tanulópárok;
9. zárt közösségi oldal;

10. vizsga és Telos Partners oklevél.

Regisztrálj ingyenes másfél órás demó 
matinénkra (9 - 10:30) október 11-
re vagy október 20-ra!

Ez az edzésprogram Neked szól, ha...

ha szeretnél izgalmasabb, és egyben eredményesebb megbeszéléseket vezetni;
ha szeretnél az együttgondolkodást elősegítő, a Telos nemzetközi gyakorlatában is bizonyított modelleket, 
módszereket elsajátítani;
ha felkészülten, magabiztosan akarsz vezetni olyan workshopokat, amelyek kézzel fogható eredményre 
vezetnek és kivívják a résztvevők elismerését;
ha gazdagítanád kommunikációs és vezetői eszköztáradat;
ha célod, hogy erőteljesebb hatást gyakorolj a hallgatóságodra;
ha szeretnél tudást érdekfeszítően átadni;
ha célod a hallgatóságod bevonása, elköteleződése és mozgósítása.

Az edzésprogram tartalma
Az programot úgy állítottuk össze, hogy az felkészítsen a sikeres és eredményes workshopvezetésre – az első 
gondolattól a tervezésen és megtartáson keresztül az utókövetésig. A nyolc modul a közöttük elvégzendő 
gyakorlatok és azok "akció tanulás" módszerrel történő feldolgozása során kel életre. A programot online felmérés, 
interjúk és coaching alapján szabjuk személyre. A részletes programtervet itt találod. A tréning modulok a 
következő témákat dolgozzák fel:

Tisztázzuk az alapokat! – szerep, stílus, dinamika 
Készülj sikerre! – igények, elvárt eredmény, 
programterv, kommunikáció;
Készülj sikerre! – igények, elvárt eredmény, 
programterv, kommunikáció;
Teremts a gondolkodást segítő körülményeket! – 
célok, keretek, lendületvétel
Áss a mélyére! – kihívások, problémák, okok;

 Segítsd ki őket a “dobozon belüli” gondolkodásból! 
– friss megoldások, új ötletek, innováció;
Állítsd össze a szerszámosládádat! – virtuális tér, 
moderációs eszközök, technikai fogások;
Kerekítsd le! – akciók, lezárás, utógondozás.;
Érj el átütő eredményeket! – változások, stratégia, 
projektek.

Tréning alkalmak
1-2. november 3. 9:00 - 16:00
3. november 17. 9:00 - 12:00;
4. december 1.9:00 - 12:00;
5. december 15.9:00 - 12:00;
6. január 12. 9:00 - 12:00.
7. január 26. 9:00 - 12:00.
8. február 9. 9:00 - 12:00.

 
Az edzésprogram ütemezésről
A programot úgy építettük fel, hogy azt munka mellett el lehessen végezni. 
A csütörtöki napokra eső csoportos foglalkozások 3 órás modulokból 
állnak. Az első alkalommal két modult tartunk meg, hogy mielőbb elérjük a 
kezdeti lendületet.

A program tartalmi részleteiről itt tudhatsz meg többet.
További részletek az edzésprogram szerkezeti felépítéséről itt érhetők el.

Edzők
Az edzésprogramot Forrás Lajos vezeti, aki mintegy 25 éve dolgozik hazai és európai vezetői csapatokkal a céljaik 
megvalósításán, stratégiájuk életre hívásán. A program sikeréhez alkalmanként hozzájárulnak majd a Telos tanácsadói.

Üdvözlettel:
Forrás Lajos

Telos Partners
1126 Budapest, MOM Park, Dolgos u. 2.

honlap: telospartners.hu, e-mail: info, fb: www.facebook.com/teloshungary

 

Vezess profin workshopot! 
Professzionális facilitátor edzésprogram a Telos Partners legjobb workshopvezetési gyakorlataival.
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